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ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

2ο Θέμα 
 

1599. Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ, αν Μ και Ν είναι τα μέσα των ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) M M             (Μονάδες 12) 

β) Η ευθεία ΜΝ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΓΔ.     (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΜΔ και ΜΒΓ έχουν: 

  1) AΔ BΓ  απέναντι πλευρές ορθογωνίου και 

  2) AM MB  γιατί το Μ είναι μέσο του ΑΒ. 

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και MΔ MΓ . 

 

β) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΜΓΔ το ΜΝ είναι διάμεσος, άρα είναι  

και ύψος, δηλαδή το ΜΝ είναι μεσοκάθετος του ΓΔ. 

 

 

1653. Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι 

παραλληλόγραμμο και το ΑΓΔΕ είναι ορθογώνιο. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Το σημείο Α είναι μέσο του ΒΕ.  (Μονάδες 8) 

β) Το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 9) 

γ) B A A E       (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Είναι AB ΓΔ  γιατί είναι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου 

ΑΒΓΔ και AE ΓΔ  γιατί είναι απέναντι πλευρές του ορθογωνίου ΑΓΔΕ, 

άρα είναι και ΑΒ ΑΕ , δηλαδή το Α  είναι μέσο του ΒΕ. 

 

β) Είναι BΓ AΔ  γιατί είναι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου 

ΑΒΓΔ. Όμως AΔ ΓE  γιατί οι διαγώνιες του ορθογωνίου είναι ίσες, άρα 

BΓ ΓE , οπότε το τρίγωνο ΒΓΕ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Είναι BΓA ΓAΔ  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που 

τέμνονται από την ΑΓ και AΔE ΓAΔ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΓ, ΔΕ που τέμνονται από 

την ΑΔ, άρα είναι και BΓA AΔE . 

 

 

1668. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και Μ το μέσο της πλευράς 

ΒΓ. Στα σημεία Β και Γ φέρουμε κάθετες στη ΒΓ προς το ίδιο μέρος και 

θεωρούμε σε αυτές σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, τέτοια, ώστε M ME  . Να 

αποδείξετε ότι: 

α) Τα τμήματα ΒΔ και ΓΕ είναι ίσα.    

(Μονάδες 13) 

β) Το τετράπλευρο ΒΔΕΓ είναι ορθογώνιο.   

(Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΔΜ και ΜΓΕ έχουν: 

 

 

  



 Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022                                                   Είδη παραλληλογράμμου 

94 

 

  1) MB MΓ  επειδή το Μ είναι μέσο του ΒΓ και 

  2) MΔ ME , άρα τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια  

    κάθετη πλευρά ίσες μία προς  μία ίσες, οπότε είναι ίσα. 

    Επομένως ΒΔ ΓΕ   

 

β) Επειδή BΔ BΓ  και ΓE BΓ  είναι BΔ ΓE . Επιπλέον BΔ ΓE γιατί 

τα τρίγωνα ΒΔΜ   και ΜΓΕ είναι ίσα, οπότε στο τετράπλευρο ΒΔΕΓ δύο 

απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο. 

Επειδή ΔBΓ 90 , το τετράπλευρο ΔΒΓΕ είναι  ορθογώνιο. 

 

 

1683. Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουμε δύο διαμέτρους ΑΒ και ΓΔ. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Οι χορδές ΑΓ και ΒΔ του κύκλου είναι ίσες.   

(Μονάδες 13) 

β) Το τετράπλευρο ΑΓΒΔ είναι ορθογώνιο.    

(Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Τα τρίγωνα ΟΑΓ και ΟΒΔ έχουν: 

  1) OA OB ρ   

  2) O O ρ     όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και 

  3) AO BO    ως κατακορυφήν 

Με βάση το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και A B  . 

 

β) Επειδή OA OB O O ρ      , οι διαγώνιες ΑΒ, ΓΔ του τετραπλεύρου ΑΓΒΔ διχοτομούνται και 

είναι ίσες, άρα το τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. 

 

 

1692.Έστω ορθογώνιο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ν και Κ των ΑΒ και ΔΓ αντίστοιχα, τέτοια ώστε  

ΑΝ = ΚΓ. Να αποδείξετε ότι:  

α)τα τρίγωνα ΑΝΔ και ΒΓΚ είναι ίσα.       (Μονάδες 12)  

β) το τετράπλευρο ΝΒΚΔ είναι παραλληλόγραμμο.     (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΝΔ και ΒΓΚ έχουν: 

- ΑΝ = ΓΚ (υπόθεση) 

- ΑΔ = ΒΓ γιατί είναι απέναντι πλευρές του ορθογωνίου 

Τα δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς 

μία, οπότε είναι ίσα. 

 

β) Είναι ΑΒ = ΓΔ και ΑΝ = ΓΚ, οπότε και 

ΑΒ ΑΝ ΓΔ ΓΚ ΒΝ ΚΔ      

Ακόμη επειδή τα τρίγωνα ΑΝΔ και ΒΓΚ είναι ίσα, έχουν και ΔΝ = ΒΚ. 

Το τετράπλευρο ΝΒΚΔ έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες και είναι παραλληλόγραμμο. 
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4ο Θέμα 
 

1714. Στην διπλανή εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα 

τοίχου η οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα 

κομμάτια ξύλου (ΑΔ, ΒΓ, ΓΖ, ΔΗ, ΖΚ, ΗΛ) που είναι 

στερεωμένα με έντεκα καρφιά (Α, Β, Γ, Δ, Θ, Ε, Μ, Η, Κ, 

Λ, Ζ). Αν το σημείο Θ, είναι μέσο των τμημάτων ΑΔ και 

ΒΓ ενώ το σημείο Ε είναι μέσο των τμημάτων ΓΖ και ΔΗ, 

να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΓΗΖΔ είναι ορθογώνιο.      (Μονάδες 10) 

β) Τα σημεία Β,Δ,Ζ είναι συνευθειακά.      (Μονάδες 9) 

γ) Το τετράπλευρο ΑΓΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.     (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

α) Επειδή EΓ EΔ EH EZ   , στο τετράπλευρο ΓΗΖΔ οι 

διαγώνιες του διχοτομούνται και είναι ίσες, άρα είναι  

ορθογώνιο. 

 

β) Επειδή ΘA ΘB ΘΓ ΘΔ   , στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι 

διαγώνιες του διχοτομούνται και είναι ίσες, άρα είναι 

ορθογώνιο, οπότε BΔΓ 90 . 

Επειδή το ΓΗΖΔ είναι ορθογώνιο, είναι ΓΔZ 90 . 

Είναι BΔZ BΔΓ ΓΔZ 180   , οπότε τα σημεία Β,Δ,Ζ είναι συνευθειακά. 

 

γ) Το τετράπλευρο ΘΓΔΕ έχει όλες τις πλευρές του ίσες. Άρα είναι ρόμβος και ΓΘΔ ΓEΔ  . 

Τα τρίγωνα  ΒΘΔ και ΕΔΖ έχουν 

 BΘΔ ΔEZ  σαν εφεξής και παραπληρωματικές των ίσων γωνιών ˆΓΘΔ, ΓEΔ  

  BΘ ΔE  

  ΘΔ EZ  

Επομένως τα τρίγωνα  ΒΘΔ και ΕΔΖ είναι ίσα και BΔ ΔZ .  

Επειδή το ΑΒΔΓ είναι ορθογώνιο τα τμήματα ΑΓ και ΒΔ είναι ίσα και παράλληλα. 

Όμως τα σημεία Β,Δ,Ζ είναι συνευθειακά. Άρα τα τμήματα ΑΓ και ΔΖ είναι  ίσα και παράλληλα, οπότε 

το τετράπλευρο ΑΓΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.  

 

 

1729. Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι A 30   και Ο το 

κέντρο του. Φέρουμε E A   . 

α) Να αποδείξετε ότι η γωνία ΑΔΓ χωρίζεται από τη ΔΕ και τη διαγώνιο  

    ΔΒ σε τρείς ίσες γωνίες.     

     (Μονάδες 13) 

β) Φέρουμε κάθετη στην ΑΓ στο σημείο Ο η οποία τέμνει την προέκταση 

   της ΑΔ στο Ζ. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΖΟ και ΑΒΓ είναι ίσα. 

        (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ έχουμε:

ΔAΓ ΔΓΑ 90 ΔAΓ 30 90 ΔAΓ 60       . 

Οι ΑΓ, ΒΔ είναι διαγώνιες του ορθογωνίου και είναι ίσες, άρα και OA OΔ ως μισά των ίσων 

διαγωνίων. Το τρίγωνο ΟΑΔ έχει OA OΔ  και ΔAΓ 60 , οπότε είναι ισόπλευρο. 

Το ΔΕ είναι ύψος στο ισόπλευρο τρίγωνο, άρα είναι και διχοτόμος του, δηλαδή AΔE EΔO 30  . 
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Είναι OΔΓ 90 AΔO 90 60 30     . 

Επειδή AΔE EΔO OΔΓ 30   , η γωνία ΑΔΓ χωρίζεται από τη ΔΕ και τη διαγώνιο ΔΒ σε τρείς ίσες 

γωνίες. 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΟ και ΑΒΓ έχουν: 

  1) OA BΓ  γιατί OA AΔ  από το ισόπλευρο ΟΑΔ και AΔ BΓ  απέναντι πλευρές στο ορθογώνιο 

  2) ΑΓΒ 90 ΑΓΔ 90 30 60 ΔΑΓ      , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

 

1733. Έστω 
1 2
,   δύο κάθετες ευθείες που τέμνονται στο Ο και τυχαίο σημείο Μ του επιπέδου που 

δεν ανήκει στις ευθείες. 

α) Αν 
1

M είναι το συμμετρικό του Μ ως προς την 
1
 και 

2
M το συμμετρικό του 

1
M  ως  

   προς την 
2
 , να αποδείξετε ότι: 

  i. 
1

OM OM .         (Μονάδες 6) 

  ii. Τα σημεία Μ, Ο και 
2

M  είναι συνευθειακά.     (Μονάδες 8) 

 iii. Το τρίγωνο 
1 2

MM M  είναι ορθογώνιο.      (Μονάδες 6) 

β) Αν 3
M είναι το συμμετρικό του 

2
M ως προς την 

1
 , τι είδους παραλληλόγραμμο είναι το  

   1 2 3
MM M M ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή το 1M  είναι το συμμετρικό του Μ ως προς την 1ε ,η 1ε  είναι μεσοκάθετος του   

1MM .Το Ο ανήκει στη μεσοκάθετο του 1MM , οπότε ισαπέχει από τα Μ και 

1M , δηλαδή 1OM OM . 

   

ii. Επειδή το τρίγωνο 1OMM είναι ισοσκελές με βάση τη 1MM  είναι 

11OMM OM M ω  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου 1OMM , έχουμε: 

1 1MOM 2ω 180 MOM 180 2ω      (1) 

Επειδή το 2M  είναι το συμμετρικό του 1M  ως προς την 2ε ,η 2ε  είναι 

μεσοκάθετος του  2 1M M . Το τρίγωνο 1 2OM M  είναι ισοσκελές με βάση τη 

1 2M M , άρα 1 22 1OM M OM M φ  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου 2 1OM M , έχουμε: 

2 1 2 1M O M 2φ 180 M O M 180 2φ      (1) 

Επειδή 1 1MM ε , 1 2 2M M ε  και 1 2ε ε , είναι και 1 2 1M M MM , άρα 
1 2MM M ω φ 90    

 2 1 2 1MOM MOM M O M 180 2ω 180 2φ 360 2 ω φ 360 2 90 180              

άρα τα σημεία Μ,Ο και 2M  είναι συνευθειακά. 

 

iii. Είναι 
1 2MM M ω φ 90   , άρα το τρίγωνο 1 2MM M  είναι ορθογώνιο. 

 

β) Είναι 2 3 1M M ε , άρα 2 3 1M M MM . 

M1,O, M3 συνευθειακά (απόδειξη όμοια με  α)ii) 

Τα τρίγωνα 1OMM  και 2 3OM M  έχουν 1 2 3OM OM OM OM    και 

1 2 3 41 3 2MOM O O O O M OM     , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και 2 3 1M M MM . 
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Το τετράπλευρο 
1 2 3MM M M έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι 

παραλληλόγραμμο. Επιπλέον 1 2MM M 90 , οπότε το τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. 

 

 

1800. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  , τυχαίο σημείο Μ της 

βάσης του ΒΓ και το ύψος του ΒΗ. Από το Μ φέρουμε κάθετες ΜΔ, ΜΕ και 

ΜΘ στις ΑΒ, ΑΓ και ΒΗ αντίστοιχα. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΜΕΗΘ είναι ορθογώνιο.  (Μονάδες 9) 

β) B M  .      (Μονάδες 9) 

γ) M ME BH  .     (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Το τετράπλευρο ΜΕΗΘ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΔΜ και ΒΘΜ έχουν: 

  1) ΔBM ΘMB , γιατί ΔBM Γ  (στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ) και ΘMB Γ  ως εντός  

                                                             εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΜΘ, ΓΑ που  

                                                              τέμνονται από την ΒΓ. 

  2) τη πλευρά ΜΒ κοινή. 

Άρα τα ορθογώνια τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια οξεία γωνία του ενός τριγώνου είναι 

ίση με μια οξεία γωνία του άλλου, άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και BΘ ΔM , 

    

γ) 
BΘ ΔM

ME ΘH
MΔ ME BΘ ΘH BH




       ΜΕ=ΘΗ (Απέναντι πλευρές του ορθογωνίου ΜΕΗΘ) 

 

 

1816. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και σημείο Δ 

στην προέκταση της ΒΓ. Από το Δ φέρουμε ΔΚ κάθετη στην ΑΒ 

και ΔΕ κάθετη στην προέκταση της ΑΓ. Από το σημείο Γ φέρουμε 

ΓΗ κάθετη στην ΑΒ και ΓΖ κάθετη στην ΚΔ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Η γωνία ΖΓΔ είναι ίση με τη Β.   

(Μονάδες 4) 

β) Η ΓΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΖΓΕ.  

(Μονάδες 4) 

γ) Το τρίγωνο ΔΖΕ είναι ισοσκελές.   (Μονάδες 9) 

δ) K E H         (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή ΓZ ΔK  και BA ΔK , οι ευθείες ΓΖ και ΑΒ είναι παράλληλες. 

   Οι γωνίες ΖΓΔ και Β είναι ίσες ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων  

   ΑΒ,ΓΖ που τέμνονται από την ΒΔ. 

 

β) Είναι ΔΓE AΓB  ως κατακορυφήν , AΓB B  γιατί βρίσκονται στη 

βάση του ισοσκελούς τριγώνου και B ZΓΔ , άρα και ΔΓΕ ΖΓΔ , 

οπότε η ΓΔ διχοτομεί τη γωνία ΖΓΕ. 

 

γ) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΖΓΔ και ΔΓΕ έχουν: 

  1) τη πλευρά ΔΓ κοινή και 

  2) ΔΓE ZΓΔ ,  

δηλαδή τα δύο τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια οξεία 

γωνία του ενός τριγώνου ισούται με μια οξεία γωνία του άλλου, οπότε είναι ίσα και έχουν ΔZ ΔE . Άρα  
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το τρίγωνο ΔΖΕ είναι ισοσκελές. 

 

δ) Το τετράπλευρο ΚΗΓΖ έχει 3 ορθές οπότε είναι ορθογώνιο. Οι ΚΖ,ΗΓ είναι απέναντι πλευρές του 

ορθογωνίου και είναι ίσες. Είναι ΔK ΔE ΔZ ZK ΔZ ZK HΓ        

 

1833. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  . Φέρουμε τη διάμεσό του 

ΑΜ την οποία προεκτείνουμε, προς το μέρος του Μ, κατά τμήμα M AM  . 

Θεωρούμε ευθεία ΔΚ κάθετη στη ΒΓ, η οποία τέμνει τη διχοτόμο της γωνίας 

Β στο Ε. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι ορθογώνιο.  (Μονάδες 8) 

β) 
B

KEB 90
2

       (Μονάδες 8) 

γ) E B   .      (Μονάδες 9) 

Λύση 
 

α) Επειδή AM MΔ  και BM MΓ , οι διαγώνιες του τετράπλευρου ΑΒΔΓ 

διχοτομούνται, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. Επιπλέον έχει A 90 , άρα το 

τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. 

 

β) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΕΚΒ έχουμε: 

2

B
KEB B 90 KEB 90

2
     

B
KEB 90

2
   

γ) Είναι 1

B
ΔBE 90 B 90 KEB

2
     , δηλαδή το τρίγωνο ΔΒΕ έχει δύο 

γωνίες του ίσες, οπότε είναι ισοσκελές με βάση την ΒΕ και έχει ΔE BΔ  

 

 

1879. Έστω κύκλος με κέντρο Ο και διάμετρο ΑΒ. Φέρνουμε χορδή 

AB  και Κ το μέσο της. Από το Δ φέρνουμε το τμήμα ΔΕ κάθετο στη 

ΔΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΚΓΟΕ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδες 8) 

β) 
O

EK
2

 
                 (Μονάδες 12) 

γ) KE KB                 (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Επειδή ΔE ΔΓ  και ΓΔ AB  είναι και ΔE AB . 

Επειδή το ΟΚ είναι απόστημα της χορδής ΑΒ, είναι  OK ΓΔ . Το τετράπλευρο ΔΕΟΚ έχει τρείς ορθές 

και είναι ορθογώνιο, άρα ΔK EO . Όμως ΔK KΓ , άρα KΓ EO , οπότε το ΚΓΟΕ  

είναι παραλληλόγραμμο. 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΕΚ και ΔΟΚ έχουν: 

   1) τη πλευρά ΔΚ κοινή και 

   2) ΔE OK , 

   άρα τα δύο τρίγωνα έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες και είναι ίσα, 

οπότε έχουν και ΔEK ΔOK . 
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Στο τρίγωνο ΔΟΓ η ΟΚ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές και η ΟΚ είναι και 

διχοτόμος. Άρα ΔOΓ 2ΔOK 2ΔEK    
ΔOΓ

ΔEK
2

  

 

γ) Είναι KE OΔ (διαγώνιοι ορθογωνίου ΚΕΟΔ), OΔ OB (Ακτίνες) 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει : OB BK , άρα KE KB . 

 

 

1891. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με AB A   και οι 

διχοτόμοι των γωνιών του ΑΡ, ΒΕ, ΓΣ και ΔΤ (όπου Ρ,Ε στην ΔΓ 

και Σ, Τα στην ΑΒ) τέμνονται στα σημεία Κ,Λ,Μ και Ν όπως 

φαίνεται στο σχήμα. Να αποδείξετε ότι: 

α) το τετράπλευρο ΔΕΒΤ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες7) 

β) το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.  (Μονάδες 8) 

γ) N AB       (Μονάδες 5) 

δ) N AB A         (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Τα τρίγωνα ΑΔΤ και ΒΓΕ έχουν: 

  1) 1 1B Δ  γιατί είναι μισά των απέναντι γωνιών Β και Δ  

                    του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ 

  2) AΔ BΓ  απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου κοινή και 

  3) A Γ   απέναντι γωνίες παραλληλογράμμου 

Με βάση το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε  

έχουν και ΔT BE  (1) και AT EΓ . 

Επειδή AB ΓΔ  και BT ΔE , είναι και BT ΔE (2). 

Από τις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΔΕΒΤ είναι παραλληλόγραμμο γιατί οι απέναντι πλευρές 

του είναι ίσες. 

 

β) Όμοια ΑΣΓΡ παραλληλόγραμμο οπότε ΑΡ// ΣΓ και NK MΛ Επειδή το ΔΕΒΤ είναι 

παραλληλόγραμμο, είναι MN KΛ  , οπότε και το  ΚΛΜΝ είναι παραλληλόγραμμο. 

Είναι 2 1Δ T  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΔΓ που τέμνονται από την ΔΤ και  

2 1Δ Δ  γιατί η ΔΤ είναι  διχοτόμος της γωνίας Δ, άρα είναι και 1 1Δ T . 

Το τρίγωνο ΑΔΤ έχει δύο γωνίες ίσες, οπότε είναι ισοσκελές με βάση την ΔΤ. Η ΑΝ είναι διχοτόμος του 

τριγώνου ΑΔΤ, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του, δηλαδή N 90 . Επειδή το παραλληλόγραμμο 

ΚΛΜΝ έχει μία ορθή, είναι ορθογώνιο. 

 

γ) Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΤ και ΒΕΓ είναι ίσα και AΔ AT  αφού το τρίγωνο ΑΔΤ είναι ισοσκελές, είναι 

AΔ AT ΓE ΓB   . Η ΓΛ είναι διχοτόμος στο ισοσκελές τρίγωνο ΓΒΕ, οπότε είναι και διάμεσός του, 

άρα 
BE

BΛ
2

 . Όμως 
TΔ

TN
2

  και TΔ BE  αφού το ΔΕΒΤ είναι παραλληλόγραμμο, άρα BΛ TN . 

Επειδή είναι και BΛ TN  αφού TΔ BE ,  το τετράπλευρο ΒΤΝΛ είναι παραλληλόγραμμο αφού δύο 

απέναντι πλευρές του είναι ίσες   και παράλληλες, οπότε ΛN AB . 

δ) Είναι 
Δ

AT AΔ

AΔT ισοσκελές

ΛN BT AB AT AB AΔ
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13523.Ο χαρταετός του σχήματος είναι ένα εξάγωνο με ίσες 

πλευρές και ίσες γωνίες.  

α) Να αποδείξετε ότι ΑΕ = ΒΔ.     

(Μονάδες 07)  

β) Να αποδείξετε ότι ΑΕ ⊥ ΕΔ.     

(Μονάδες 08)  

γ) i. Αν οι ΑΔ και ΒΕ τέμνονται στο Ο, τότε να αποδείξετε ότι  

       2ΒΟ = ΑΔ. (Μονάδες 05)  

    ii. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι υπάρχει κύκλος με διάμετρο  

         την ΑΔ που διέρχεται από το Β. Συμφωνείτε με τον  

         ισχυρισμό του; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.  

           (Μονάδες 05)  

Λύση 

 

α) Στο εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ οι πλευρές και οι γωνίες του είναι ίσες. Έστω λ το μήκος της πλευράς του 

εξαγώνου και φ η γωνία του.  

Τα τρίγωνα ΑΖΕ και ΒΓΔ έχουν:  

- ΑΖ = ΒΓ = λ, από την υπόθεση,  

- ΖΕ= ΓΔ = λ, από την υπόθεση,  

- Ζ Γ φ   

Επομένως, τα τρίγωνα ΑΖΕ και ΒΓΔ είναι ίσα γιατί έχουν δύο πλευρές τους 

ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες.  

Άρα, ΑΕ = ΒΔ, γιατί είναι απέναντι από τις ίσες γωνίες Ζ και Γ . 

 

β) Το άθροισμα των γωνιών του εξάγωνου είναι (2ν-4)ορθές, δηλαδή  2 6 4 90 720    . Επειδή όλες 

οι γωνίες ίσες, η κάθε μία θα είναι 720ο : 6 = 120ο .  

Το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΕ, οπότε 1 1A E . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΖΕ έχουμε: 

1 1 1 1 1A E Ζ 180 2E 120 180 2E 60 E 30          . 

Τότε 1ΑΕΔ Ε E 120 30 90     , οπότε οι ΑΕ, ΕΔ είναι κάθετες. 

γ) i. Επειδή ΑΒ = ΕΔ και ΑΕ = ΒΔ, το ΑΕΔΒ είναι παραλληλόγραμμο, γιατί 

έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες. Επιπλέον όμως έχει και μια γωνία, την 

ΑΕΔ , ορθή, οπότε είναι ορθογώνιο. 

Οι διαγώνιες του ΑΔ και ΒΕ είναι ίσες και διχοτομούνται, επομένως 

ΒΕ
2ΒΟ 2 ΒΕ ΑΔ

2
     

 

ii. Επειδή BO = AO = OΔ,  τα Α, Β, Δ ισαπέχουν από το Ο, οπότε βρίσκονται σε κύκλο με κέντρο το Ο 

και ακτίνα ΟΒ. Επομένως, ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός. 

 

 

13699.Δίνονται δυο κύκλοι (Κ, ρ1) και (Λ, ρ2) που εφάπτονται εξωτερικά σε σημείο Α. Έστω ότι μια 

ευθεία (ε) εφάπτεται εξωτερικά στους δυο κύκλους σε σημεία τους Β και Γ αντίστοιχα και ότι η 

εσωτερική εφαπτομένη (ζ) των κύκλων στο σημείο επαφής τους Α τέμνει την ευθεία (ε) σε  

σημείο Μ.  

α) Να αποδείξετε ότι:  

   i. οι ευθείες ΚΒ και ΛΜ τέμνονται σε σημείο, έστω Δ.     (Μονάδες 10) 

   ii. το τρίγωνο ΔΚΛ είναι ισοσκελές.        (Μονάδες 10)  

γ) Με ποια σχέση πρέπει να συνδέονται οι ακτίνες ρ1 και ρ2 των δύο κύκλων ώστε το ισοσκελές 

τρίγωνο ΔΚΛ να είναι ορθογώνιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   (Μονάδες 5) 

Λύση 
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α) Έστω ΚΒ και ΛΓ οι ακτίνες των δυο κύκλων (Κ, ρ1) και (Λ, ρ2) 

στα σημεία επαφής Β και Γ αντίστοιχα. Τότε τα ΚΒ και ΛΓ θα 

είναι κάθετα στην (ε), οπότε θα είναι ΚΒ // ΛΓ ως κάθετες στην 

ίδια ευθεία (ε). Η ΛΜ δεν είναι κάθετη στην (ε), γιατί αν η ΛΜ 

ήταν κάθετη στη (ε) τότε από το σημείο Λ θα άγονταν δυο κάθετες 

στην (ε), η ΛΜ και η ΛΓ ως ακτίνα στο σημείο επαφής Γ του 

κύκλου (Λ, ρ2) με την ευθεία (ε), που είναι άτοπο, και αφού η ΛΜ 

τέμνει την ΛΓ στο Λ θα τέμνει και την παράλληλή της την ΚΒ 

έστω σε σημείο Δ.  

 

β) Είναι ΚΔ // ΛΓ και τις τέμνει η ΛΔ, οπότε 1 2Δ Λ (1) ως γωνίες 

εντός εναλλάξ. Η ΔΛ είναι διακεντρική ευθεία του σημείου Μ στον 

κύκλο (Λ, ρ2), οπότε θα διχοτομεί τη γωνία ΓΛΑ  των ακτίνων στα 

σημεία επαφής Γ και Α, δηλαδή είναι 2 1Λ Λ (2). Από τις σχέσεις 

(1) και (2) προκύπτει ότι 1 1Δ Λ .  

Οπότε το τρίγωνο ΔΚΛ έχει δυο γωνίες ίσες, άρα θα είναι ισοσκελές 

με ίσες πλευρές τις ΚΛ και ΚΔ που βρίσκονται απέναντι από τις 

ίσες γωνίες 1 1Δ  και Λ  αντίστοιχα.  

 

γ) Το ισοσκελές τρίγωνο ΔΚΛ με ίσες πλευρές τις ΚΛ, ΚΒ θα είναι 

ορθογώνιο όταν ΔΚΛ 90 .  

Αν ΔΚΛ 90  τότε η ΚΛ είναι κάθετη στην ΚΔ. Αν η ΚΛ είναι κάθετη στην ΚΔ, τότε η ΚΛ θα είναι 

παράλληλη με την ευθεία (ε) ως κάθετες στην ίδια ευθεία ΚΔ, οπότε και το τετράπλευρο ΚΛΓΒ θα είναι 

ορθογώνιο γιατί θα είχε τρεις ορθές γωνίας, τις ΔΚΛ,  ΚΒΓ και ΛΓΒ . Αν το ΚΛΓΒ είναι ορθογώνιο τότε 

θα ισχύει ΚΒ = ΛΓ ή ρ1 = ρ2. Επομένως, αν οι κύκλοι είναι ίσοι, τότε το ισοσκελές τρίγωνο ΔΚΛ θα είναι 

ορθογώνιο. 

 

 

13746.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΑΔ. Στην προέκταση της διαμέσου ΑΔ προς το Δ 

παίρνουμε σημείο Ε, έτσι ώστε ΑΔ = ΔΕ.  

α) Να αποδείξετε ότι :  

   i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΕΓΔ είναι ίσα.       (Μονάδες 07)  

   ii. Η διάμεσος ΑΔ είναι μικρότερη από το ημιάθροισμα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ που την  

      περιέχουν.           (Μονάδες 08)  

β) Αν στο τρίγωνο ΑΒΓ το διπλάσιο της διαμέσου ΑΔ ισούται με την πλευρά ΒΓ, να χαρακτηρίσετε 

το είδος του τετράπλευρου ΑΒΕΓ και το είδος του τριγώνου ΑΒΓ και να αιτιολογήσετε τις 

απαντήσεις σας.          (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ και EΓΔ έχουν:  

 AΔ = ΔE, από υπόθεση  

 BΔ = ΔΓ, διότι Δ μέσο της ΒΓ  

 AΔB EΔΓ  ως κατακορυφήν γωνίες  

Άρα τα τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες γωνίες στις 

πλευρές αυτές, ίσες, οπότε από το κριτήριο ΠΓΠ είναι ίσα.  

Επομένως θα έχουν και τις τρίτες πλευρές τους ίσες, δηλαδή ΑΒ=ΓΕ (1). 

 

ii. Εφαρμόζοντας την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο ΑΓΕ έχουμε :  

ΑΕ < ΑΓ + ΑΒ. Όμως ΑΕ = 2ΑΔ, οπότε έχουμε ότι 

ΑΒ ΑΓ
2AΔ AB AΓ ΑΔ

2
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Δηλαδή η διάμεσος ΑΔ είναι μικρότερη από το ημιάθροισμα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ 

που την περιέχουν.  

 

β) Δίνεται ότι 2ΑΔ = ΒΓ ή ΑΕ = ΒΓ. Δηλαδή στο τετράπλευρο ΑΒΕΓ οι διαγώνιές του είναι ίσες. 

Επιπλέον έχουμε ότι ΑΔ = ΔΕ από την κατασκευή και ΒΔ = ΔΓ, αφού Δ μέσο της ΒΓ.  

Δηλαδή οι διαγώνιες του τετράπλευρου ΑΒΕΓ διχοτομούνται, οπότε αυτό είναι παραλληλόγραμμο και 

επιπλέον είναι ίσες, άρα το τετράπλευρο ΑΒΕΓ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.  

Τότε στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α 90 , αφού το ΑΒΕΓ ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, άρα το ΑΒΓ είναι 

ορθογώνιο τρίγωνο. 

 

 

14887. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A   και τυχαίο σημείο Μ της 

πλευράς ΒΓ. Από το Μ φέρουμε ευθεία κάθετη στην πλευρά ΒΓ που τέμνει 

τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Θ αντίστοιχα. Αν ΑΔ και ΑΗ τα ύψη 

των τριγώνων ΑΒΓ και ΑΘΕ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) AH 90         (Μονάδες 8) 

β) Το τρίγωνο ΑΘΕ είναι ισοσκελές.    (Μονάδες 8) 

γ) M ME 2A   .      (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Το τετράπλευρο ΔΜΗΑ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. Άρα 

ΔAH 90 . 

 

β) Το ΑΔ είναι ύψος που αντιστοιχεί στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου 

ΑΒΓ, άρα είναι διάμεσος και διχοτόμος του. Η ΑΔ είναι διχοτόμος της 

γωνίας Α,  η ΑΗ είναι κάθετη στην ΑΔ , άρα η ΑΗ θα διχοτομεί την γωνία 

ΘΑΕ που είναι εφεξής και παραπληρωματική της Α. 

Στο τρίγωνο ΑΘΗ το ΑΗ είναι ύψος και διχοτόμος, άρα το τρίγωνο είναι 

ισοσκελές. 

 

γ) Είναι AΔ MH  γιατί είναι απέναντι πλευρές ορθογωνίου και ΘH HE  αφού η ΑΗ εκτός  

   από ύψος και διχοτόμος είναι και διάμεσος στο τρίγωνο ΑΘΗ. 

   Είναι  MΘ ME MΘ MΘ ΘE 2MΘ 2ΘH 2 MΘ ΘH 2MH 2AΔ           
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ΡΟΜΒΟΣ 

2ο Θέμα 
 

1570. Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και το ύψος του ΑΔ. Προεκτείνουμε το ΑΔ 

(προς το Δ) κατά τμήμα E A   . Έστω Κ το συμμετρικό του Β ως προς το Δ. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 12) 

β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΚ είναι ρόμβος.      (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΚ το ΑΔ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το  

   τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

 

β) Επειδή ΔE AΔ , BΔ ΔK  και AE BK , στο τετράπλευρο  

ΑΒΕΚ οι διαγώνιές του διχοτομούνται κάθετα, άρα είναι ρόμβος. 

 

 

1575. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος είναι 

παραλληλόγραμμο. Έστω ότι AE B   και AZ .Να 

αποδείξετε ότι:  

α) Αν το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος,  

   τότε AZ AE .       (Μονάδες 12) 

β) Αν για το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ ισχύει  

   AZ AE , τότε αυτό είναι ρόμβος.     (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Έστω ότι το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος. Τότε τα ορθογώνια  

   τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΕΒ έχουν: 

  1) AΔ AB  πλευρές του ρόμβου και  

  2) Δ B  απέναντι γωνίες του ρόμβου. 

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AZ AE . 

 

β) Έστω ότι στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι AZ AE . 

   Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΕΒ έχουν: 

  1) AZ AE  και  

  2) Δ B  απέναντι γωνίες παραλληλογράμμου. 

Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AΔ AB . 

Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες, οπότε είναι ρόμβος. 

 

 

1584. Σε κύκλο κέντρου Ο, έστω ΟΑ μια ακτίνα του. Φέρουμε τη μεσοκάθετη της ΟΑ που τέμνει 

τον κύκλο στα σημεία Β και Γ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΟΒΑ είναι ισόπλευρο.       (Μονάδες 13) 

β) Το τετράπλευρο ΟΒΑΓ είναι ρόμβος.      (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Έστω ρ η ακτίνα του κύκλου. Τότε OA OB O ρ    . 

Στο τρίγωνο ΒΑΟ η ΒΜ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι 

ισοσκελές με βάση την ΟΑ, οπότε  

AB OB ρ  . Στο τρίγωνο ΒΑΟ και οι τρείς πλευρές του είναι ίσες με την ακτίνα 

του κύκλου, οπότε είναι ισόπλευρο. 
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 β) Στο τρίγωνο ΓΑΟ η ΓΜ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση την ΟΑ, 

οπότε A O ρ    . Το τετράπλευρο ΟΒΑΓ έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες με την ακτίνα του 

κύκλου, οπότε είναι ρόμβος. 

 

 

1679( Ίδια με την 1584).Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούμε 

την ακτίνα ΟΑ και τη χορδή ΒΓ κάθετη στην ΟΑ στο μέσο της Μ.  

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΟΒ είναι ρόμβος.   

(Μονάδες 10)  

β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΓΟΒ.       

(Μονάδες 15)  

Λύση 

 

α) Έστω ρ η ακτίνα του κύκλου. Τότε OA OB OΓ ρ   . 

Στο τρίγωνο ΒΑΟ η ΒΜ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση την ΟΑ, οπότε 

AB OB ρ  . Στο τρίγωνο ΑΓΟ η ΓΜ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε είναι ισοσκελές με βάση την ΟΑ, 

δηλαδή ΑΓ=ΟΓ. Επειδή το τετράπλευρο ΑΓΟΒ έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες είναι ρόμβος. 

 

β) Στο τρίγωνο ΒΑΟ και οι τρείς πλευρές του είναι ίσες με την ακτίνα του κύκλου, οπότε είναι ισόπλευρο, 

οπότε ΟΒΑ 60 . Επειδή οι απέναντι γωνίες του ρόμβου είναι ίσες, είναι και ΟΓΑ ΟΒΑ 60   

Επειδή οι γωνίες ΟΒΑ και ΒΟΓ είναι εντός και επι τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΟΓ που τέμνονται 

από την ΟΒ, είναι ΟΒΑ ΒΟΓ 180 ΒΟΓ 120     και ΒΑΓ ΒΟΓ 120  . 

 

 

1630. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουμε από την κορυφή 

Α ευθεία (ε) παράλληλη στη ΒΓ. Η μεσοκάθετος της πλευράς ΑΒ 

τέμνει την (ε) στο Δ και την ΒΓ στο Ε. 

α) Να αποδείξετε ότι A B   και EA EB .    (Μονάδες 6) 

β) Αν Μ το μέσο του ΑΒ, να συγκρίνετε τα  

   τρίγωνα ΑΜΔ και ΕΜΒ.                (Μονάδες 10) 

γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΔΒΕ είναι ρόμβος. 

         (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα σημεία Ε, Δ ανήκουν στη μεσοκάθετο του ΑΒ ισαπέχουν από τα σημεία Α και Β, δηλαδή 

ΔA ΔB  και EA EB .   

 

β)Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΜΔ και ΕΜΒ έχουν: 

  1) AM MB  γιατί το Μ είναι μέσο του ΑΒ και 

  2) MAΔ MBE  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων (ε), ΒΓ  

                                 που τέμνονται από την ΑΒ. 

Τα τρίγωνα έχουν μια κάθετή τους πλευρά και μια οξεία γωνία τους 

ίσα, άρα είναι ίσα. 

 

γ) Επειδή τα τρίγωνα ΑΜΔ και ΜΕΒ είναι ίσα, έχουν και MΔ ME . 

   Στο τετράπλευρο ΑΔΒΕ οι διαγώνιές του διχοτομούνται κάθετα, οπότε είναι ρόμβος. 

 

1681. Δίνεται ρόμβος ΑΒΔΓ. Στην προέκταση της διαγωνίου ΑΔ (προς το Δ) 

παίρνουμε τυχαίο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το Ε ισαπέχει από τις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΓ (προς το  

    μέρος των Β και Γ αντίστοιχα).       

(Μονάδες 10)  

β) Το σημείο Ε ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ.  

(Μονάδες 15) 
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Λύση 

 

α) Επειδή οι διαγώνιες του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του, η ΑΔ είναι 

διχοτόμος της γωνίας Α. Επειδή το Ε είναι σημείο της διχοτόμου της γωνίας 

Α, ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας, δηλαδή ισαπέχει από τις  

ΑΒ και ΑΓ.( HE HΘ )  

 

β) Γνωρίζουμε ότι οι διαγώνιες του ρόμβου διχοτομούνται  

κάθετα, άρα η ΑΔ είναι μεσοκάθετος της ΒΓ. Επειδή το Ε  

ανήκει στη μεσοκάθετο του ΒΓ, ισαπέχει από τα     Β και Γ.( EB EΓ  ) 

 

 

13767.Σε ευθεία ε θεωρούμε τα διαδοχικά σημεία Α, Β 

και Γ έτσι ώστε ΑΒ = ΒΓ. Στη συνέχεια, σχεδιάζουμε τα 

ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΕ προς το ίδιο 

ημιεπίπεδο ως προς την ευθεία ε όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα.  

α) Να υπολογίσετε τη γωνία  .  (Μονάδες 7) 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισόπλευρο.  

(Μονάδες 10)  

γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΔΕΒ είναι ρόμβος.     (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Οι γωνίες των ισόπλευρων τριγώνων ΑΒΔ και ΒΓΕ είναι 60ο καθεμιά. 

Η γωνία ΑΒΓ είναι ευθεία, οπότε: 

ΑΒΔ ΔΒΕ ΕΒΓ 180 60 ΔΒΕ 60 180 ΔΒΕ 180 120 60            

 

β) Για τις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΔ ισχύει: ΑΒ = ΑΔ = ΒΔ (1)  

Για τις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΒΓΕ ισχύει: ΒΓ = ΒΕ = ΓΕ (2)  

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι ΒΔ = ΒΕ, αφού ΑΒ = ΒΓ από υπόθεση.  

Επομένως, το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές με βάση ΔΕ, οπότε οι γωνίες που είναι προσκείμενες στη 

βάση θα είναι ίσες. Συνεπώς, ΒΔΕ ΒΕΔ  (3).  

Στο τρίγωνο ΒΔΕ ισχύει:  

ΒΔΕ ΒΕΔ ΔΒΕ 180 ΒΔΕ ΒΔΕ 60 180 2ΒΔΕ 120 ΒΔΕ 60 ΒΕΔ            . 

Αφού οι γωνίες του τριγώνου ΒΔΕ είναι ίσες με 60ο καθεμιά, συμπεραίνουμε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι 

ισόπλευρο.  

ή 

Για τις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΔ ισχύει: ΑΒ = ΑΔ = ΒΔ (1)  

Για τις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΒΓΕ ισχύει: ΒΓ = ΒΕ = ΓΕ (2)  

Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι ΒΔ = ΒΕ, αφού ΑΒ = ΒΓ από υπόθεση.  

Επομένως, το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές με τη γωνία του ΔΒΕ 60  οπότε είναι ισόπλευρο. 

 

γ) Για τις πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΒΔΕ ισχύει: ΔΕ = ΒΕ = ΒΔ (4)  

Το τετράπλευρο ΑΔΕΒ έχει όλες τις πλευρές του ίσες, αφού ΑΔ = ΑΒ = ΒΕ = ΔΕ από τις σχέσεις (1), (2) 

και (4), οπότε είναι ρόμβος. 
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13832.Στο σχήμα το Μ είναι μέσο των τμημάτων ΑΓ και ΒΔ. Επίσης 

   .  

α) Να αποδείξετε ότι:  

   i. Οι ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες.     (Μονάδες 10)  

   ii. Το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.      (Μονάδες 8)  

β) Το ΑΒΓΔ είναι η κάτοψη ενός κήπου. Για να περιφράξουμε τον κήπο 

χρειαζόμαστε 30 μέτρα φράχτη. Αν αφήσουμε την πλευρά ΑΒ του κήπου χωρίς 

φράχτη πόσα μέτρα φράχτη θα χρειαστούμε για τις υπόλοιπες πλευρές;   

(Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) i. Οι γωνίες ΑΜΒ και ΓΜΒείναι παραπληρωματικές. Όμως σύμφωνα με την υπόθεση είναι και ίσες. 

Άρα η κάθε μια είναι ορθή γωνία, δηλαδή ΑΜΒ ΓΜΒ 90  .  

Επομένως οι ΒΔ και ΑΓ είναι κάθετες. 

 

ii. Το Μ είναι μέσο των διαγωνίων του ΑΒΓΔ, άρα οι διαγώνιές του διχοτομούνται. Επομένως το ΑΒΓΔ 

είναι παραλληλόγραμμο.  

Επιπλέον από το ερώτημα αi) οι ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες. Επομένως το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος, γιατί είναι 

παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιες του ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες.  

 

β) Το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος επομένως θα έχει όλες τις πλευρές του ίσες. Άρα κάθε πλευρά του κήπου 

χρειάζεται 30:4=7,5 μέτρα φράχτη. Συνεπώς, αν αφήσουμε την πλευρά ΑΒ χωρίς φράχτη, θα χρειαστούμε  

30 – 7,5 = 22, 5 μέτρα φράχτη. 

 

 

13842.Στο διπλανό σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΖΗ 

είναι ρόμβος. Επίσης δίνονται οι γωνίες 

78   , 51   και η   είναι ορθή.  

α) Να υπολογίσετε τη γωνία  .   

      (Μονάδες 7)  

β) Να αποδείξετε ότι οι ευθείες ε1 και ε2 είναι 

παράλληλες.          (Μονάδες 8)  

γ) Αν η γωνία Ε του τριγώνου ΓΔΕ είναι ίση με 56ο , να υπολογίσετε τη γωνία Γ του τριγώνου ΓΔΕ.  

(Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Εφόσον το ΑΒΖΗ είναι ρόμβος η διαγώνιός του ΒΗ διχοτομεί τη γωνία του ΑΒΖ .  

Επομένως ΑΒΗ ΖΒΗ 51  .  

 

β) Η γωνία ΑΒΖ ΑΒΗ ΖΒΗ 102   . Άρα οι εντός και επί τα αυτά γωνίες ΑΒΖ 102 και ΒΑΗ 78 , 

των ε1 και ε2 με τέμνουσα την ΑΒ είναι παραπληρωματικές. Επομένως οι ευθείες ε1 και ε2 είναι 

παράλληλες.  

 

γ) Η ΓΔ τέμνει κάθετα την ε2 από την υπόθεση (εφόσον η γωνία ΑΓΔ είναι ορθή), συνεπώς τέμνει κάθετα 

και την ε1 που είναι παράλληλη της ε2. Άρα η γωνία ΓΔΕ είναι ορθή και το τρίγωνο ΓΔΕ είναι ορθογώνιο. 

Άρα οι οξείες γωνίες του Γ και Ε είναι συμπληρωματικές. Επομένως Γ 90 Ε 90 56 34      . 
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4ο Θέμα 
 

1740. Δίνονται οι ακόλουθες προτάσεις Π1 και Π2: 

Π1: Αν ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος, τότε οι αποστάσεις των απέναντι  

       πλευρών του είναι ίσες. 

Π2: Αν οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες, τότε  

       το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος. 

α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Π1 και Π2 αιτιολογώντας πλήρως την απάντησή σας. 

           (Μονάδες 20) 

β) Στην περίπτωση που οι δύο προτάσεις ισχύουν, να τις διατυπώσετε ως μια ενιαία πρόταση. 

           (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Π1:Έστω ότι το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος και έστω ΑΕ η απόσταση των  

παραλλήλων ΑΔ,ΒΓ και ΑΖ η απόσταση των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ.           

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΔΖ έχουν: 

  1) AB AΔ  πλευρές του ρόμβου 

  2) B Δ  απέναντι γωνίες του ρόμβου. 

Τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AE AZ . 

   

    Π2: Έστω ότι το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και οι αποστάσεις ΑΕ, ΑΖ είναι ίσες. 

  Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΔΖ έχουν: 

  1) AE AZ   

  2) B Δ  απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου. 

  Τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AB AΔ . 

   Στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες, οπότε είναι ρόμβος. 

 

β) Ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος, αν και μόνο αν, οι αποστάσεις των απέναντι  

   πλευρών του είναι ίσες. 

 

 

1840. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και σημεία Κ,Λ της διαγωνίου του ΒΔ, τέτοια, ώστε να 

ισχύει BK K   . 

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΚΓΛ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδες 10) 

β) Να αποδείξετε ότι, αν το αρχικό παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος, τότε και το ΑΚΓΛ  

   είναι ρόμβος.          (Μονάδες 8) 

γ) Ποια πρέπει να είναι η σχέση των διαγωνίων του αρχικού παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, ώστε το  

   ΑΚΓΛ να είναι ορθογώνιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Έστω Ο το σημείο τομής των διαγωνίων ΑΓ,ΒΔ του παραλληλογράμμου 

ΑΒΓΔ. Επειδή οι διαγώνιες διχοτομούνται, είναι BO OΔ . Όμως BK ΛΔ

, άρα και BO BK OΔ ΛΔ KO OΛ     . 

Επειδή AO OΓ  και KO OΛ , το τετράπλευρο ΑΚΓΛ είναι 

παραλληλόγραμμο αφού οι διαγώνιές του διχοτομούνται. 

 

β) Αν το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος τότε οι διαγώνιες του ΑΓ και ΒΔ θα είναι κάθετες. Τότε όμως και στο 

παραλληλόγραμμο ΑΚΓΛ οι διαγώνιες του θα είναι κάθετες και θα είναι ρόμβος.    

 

γ) Για να είναι το ΑΚΓΛ ορθογώνιο πρέπει οι διαγώνιές του να είναι ίσες, δηλαδή KΛ AΓ . 

Όμως 
1

K B
3

   , άρα 
1

A B B 3A
3

      . 
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1869. Δίνεται αμβλυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  και 

90  . Φέρνουμε τμήμα ΒΔ κάθετο στην ΑΒ και με B A    

και τμήμα ΓΕ κάθετο στην ΑΓ με E AB  . Θεωρούμε τα 

μέσα Ζ και Θ των ΑΔ και ΑΕ καθώς και τη διχοτόμο Αδ της 

γωνίας AE . 

α) Να αποδείξετε ότι A AE  .  (Μονάδες 9) 

β) Αν Κ τυχαίο σημείο της διχοτόμου Αδ, να αποδείξετε ότι το  

    Κ ισαπέχει από τα μέσα Ζ και Θ.  (Μονάδες 9) 

γ) Αν το Κ είναι σημείο της διχοτόμου Αδ τέτοιο, ώστε 

   KZ AZ , να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΖΚΘ  είναι      

   ρόμβος.     (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ έχουν: 

   1) ΓE AB  και  

   2) BΔ AΓ ,  

δηλαδή έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, οπότε είναι ίσα και 

ισχύει ότι AΔ AE . 

 

β) Αρκεί να δείξουμε ότι ΚΖ ΚΘ . 

   Τα τρίγωνα ΑΖΚ και ΑΘΚ έχουν: 

   1) ΑΖ ΑΘ  γιατί είναι μισά των ίσων πλευρών ΑΔ και ΑΕ 

   2) τη πλευρά ΑΚ κοινή και 

   3) ZAK KAΘ  λόγω της διχοτόμησης 

Από το κριτήριο ισότητας ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και KZ KΘ . 

 

γ) Αν KZ AZ , τότε επειδή KZ KΘ  και ΑΖ ΑΘ , το τετράπλευρο ΑΖΚΘ έχει τις πλευρές  

   του ίσες και είναι ρόμβος. 

 

 

13857.α) Στο σχήμα η ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ και 

διάμετρος του κύκλου με κέντρο Μ. Να αποδείξετε ότι το ΑΒΓΔ είναι 

ρόμβος.       (Μονάδες 8)  

 

β) Χαρακτηρίστε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις ως αληθή ή 

ψευδή. Πρόταση 1: «Αν η διαγώνιος ενός τυχαίου τετραπλεύρου είναι 

μεσοκάθετος της άλλης διαγωνίου και διάμετρος κύκλου με κέντρο το 

σημείο τομής των διαγωνίων, τότε το τετράπλευρο είναι ρόμβος».  

Πρόταση 2: «Αν η διαγώνιος ενός τυχαίου τετραπλεύρου είναι κάθετη 

στην άλλη διαγώνιο και διάμετρος κύκλου με κέντρο το σημείο τομής των 

διαγωνίων, τότε το τετράπλευρο είναι ρόμβος».  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σε κάθε περίπτωση. (Μονάδες 10)  

 

γ) Στο διπλανό σχήμα τα ευθύγραμμα τμήματα ΡΤ και ΠΣ τέμνονται κάθετα 

στο Ν και ΠΝ = ΝΣ. Επίσης η ΡΤ είναι διάμετρος του κύκλου με κέντρο το Ν. 

Να αποδείξετε ότι ΠΡ = ΡΣ = ΣΤ = ΤΠ. (Μονάδες 7) 

 

Λύση 

 

α) Η ΒΔ είναι μεσοκάθετος της ΑΓ από την υπόθεση, άρα ισχύει ΑΜ = ΜΓ.  

Επιπλέον ΒΜ = ΜΔ, γιατί από την υπόθεση το Μ είναι κέντρο του κύκλου με διάμετρο ΒΔ.  

Επομένως, οι διαγώνιοι του ΑΒΓΔ διχοτομούνται, άρα είναι παραλληλόγραμμο.  

Ακόμα οι ΒΔ και ΑΓ είναι κάθετες, γιατί η ΒΔ είναι μεσοκάθετος της ΑΓ από την υπόθεση. Εφόσον οι 

διαγώνιοι του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι κάθετες το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος. 
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β) Η Πρόταση 1 έχει αποδειχθεί στο ερώτημα α), άρα είναι αληθής. Η 

Πρόταση 2 είναι ψευδής. Στο παρακάτω σχήμα η διαγώνιος ΛΗ του 

τετραπλεύρου ΚΛΖΗ είναι κάθετη στη διαγώνιό του ΖΚ και διάμετρος του 

κύκλου με κέντρο το Θ, σημείο τομής των διαγωνίων. Δηλαδή το ΚΛΖΗ 

πληροί την υπόθεση της Πρότασης 2.  

Ωστόσο το τετράπλευρο ΚΛΖΗ δεν είναι ρόμβος.  

Πράγματι ισχύει ΚΘ>ΘΖ, άρα οι διαγώνιοι του ΚΛΖΗ δεν έχουν κοινό 

μέσο (το Θ είναι μέσο της ΛΗ, αλλά όχι της ΖΚ). Άρα το ΚΛΖΗ δεν είναι 

παραλληλόγραμμο, γιατί αν ήταν θα έπρεπε ΚΘ = ΘΖ (καθώς οι διαγώνιοι 

του παραλληλογράμμου διχοτομούνται). Επομένως δεν είναι και ρόμβος.  

 

γ) Σχεδιάζουμε το τετράπλευρο ΠΡΣΤ. Η διαγώνιος του ΡΤ είναι μεσοκάθετος της 

ΠΣ, εφόσον είναι κάθετες και ΠΝ = ΝΣ, από την υπόθεση. Επίσης η ΡΤ είναι 

διάμετρος του κύκλου που έχει ως κέντρο το Ν, σημείο τομής των διαγωνίων του 

τετραπλεύρου. Άρα από την Πρόταση 1 (του ερωτήματος β)) που αποδείχθηκε στο 

α) το ΠΡΣΤ είναι ρόμβος. Συνεπώς έχει όλες τις πλευρές του ίσες.  

Δηλαδή ΠΡ = ΡΣ = ΣΤ = ΤΠ. 
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ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

2ο Θέμα 
 

1643. Θεωρούμε τετράγωνο ΑΒΓΔ και σημεία Ε και Ζ στις προεκτάσεις των 

ΑΒ (προς το Β) και ΒΓ (προς το Γ) αντίστοιχα, ώστε BE Z . Να αποδείξετε 

ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕΔ είναι ίσα.  

    (Μονάδες 12) 

β) Οι γωνίες ΕΔΓ και ΑΖΒ είναι ίσες.   

(Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕΔ έχουν:  

  1) AΔ AB  πλευρές του τετραγώνου και 

  2) AE BZ , γιατί AB BΓ  και BE ΓZ , άρα τα τρίγωνα  

   έχουν τις κάθετες πλευρές τους μία προς μία ίσες και είναι ίσα. 

 

β) Επειδή τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΑΖΒ είναι ίσα έχουν και  

AEΔ AZB . Όμως AEΔ EΔΓ  ως  εντός εναλλάξ των  

παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΔΕ άρα και EΔΓ AZB . 

 

 

1651. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και εκτός αυτού κατασκευάζουμε 

τετράγωνο ΒΓΔΕ. 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες 

  i. ABE       (Μονάδες 8) 

  ii. BEA       (Μονάδες 9) 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές.  

       (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, οι γωνίες του είναι ίσες με 60 , άρα 

A ABΓ AΓB 60   . 

Επειδή το ΒΓΔΕ είναι τετράγωνο, οι γωνίες του είναι ορθές, άρα 

ABE ABΓ ΓBE 60 90 150      

 

ii. Επειδή AB BΓ BE  , το τρίγωνο ΒΕΑ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΕ, 

οπότε BEA BAE . Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΒΕΑ έχουμε: 

BEA BAE ABE 180 2BEA 150 180      

2BEA 30 BEA 15     

 

β) Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΓΔ έχουν: 

   1) AB AΓ  πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου 

   2) BE ΓΔ  πλευρές του τετραγώνου 

  3) AΓΔ AΓB BΓΔ 60 90 150 ABE       

Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AE AΔ , άρα το  τρίγωνο ΑΕΔ είναι 

ισοσκελές. 
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1652. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  . Κατασκευάζουμε 

εξωτερικά του τριγώνου το τετράγωνο ΑΒΔΕ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές.   

(Μονάδες 10) 

β) 2E A 90 BA    .     

(Μονάδες 15) 

Λύση 

 

α) Είναι AB AE  γιατί είναι πλευρές τετραγώνου και  

AB AΓ , άρα AE AΓ , οπότε το τρίγωνο ΑΕΓ έχει  

δύο πλευρές του ίσες και είναι ισοσκελές. 

 

β) Επειδή το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές ισχύει ότι AEΓ EΓA . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΕΓ έχουμε:

AEΓ EΓA EAΓ 180    2EΓA 90 BAΓ 180   

2EΓA 90 BAΓ   

 

13536.Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ προς το 

Β, ΒΓ προς το Γ και ΓΔ προς το Δ θεωρούμε σημεία Ε, Ζ και Η αντίστοιχα, 

ώστε  

ΒΕ = ΓΖ = ΔΗ.  

α) Να αποδείξετε ότι ΖΕ = ΖΗ.  

(Μονάδες 15)  

β) Να αποδείξετε ότι 90  .    (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΖΓΗ και ΒΖΕ έχουν: 

- ΒΕ = ΓΖ υπόθεση 

- ΒΖ = ΓΗ ως άθροισμα των ίσων τμημάτων ΒΓ, ΓΔ (πλευρές τετραγώνου) και ΓΖ, ΔΗ (δεδομένο)  

αντίστοιχα.  

 

Τα τρίγωνα ΒΕΖ και ΓΖΗ είναι ίσα, γιατί είναι ορθογώνια και έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία  

προς μία. Άρα θα είναι ΖΕ = ΖΗ, γιατί είναι οι πλευρές απέναντι από τις ορθές 

γωνίες. 

 

β) Επειδή τα τρίγωνα ΖΓΗ και ΒΖΕ είναι ίσα έχουν και 1Η Ζ  γιατί βρίσκονται 

απέναντι από τις ίσες πλευρές ΖΓ και ΒΕ. 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΖΗΓ έχουμε: 
1Η Ζ

2 1 2Η Ζ 90 180 Ζ Ζ 90 ΕΖΗ 90


         

 

14883. Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουμε τις διαμέτρους του ΑΓ και ΒΔ. 

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο.    (Μονάδες 13) 

β) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι διάμετροι ΑΓ και ΒΔ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ να είναι 

τετράγωνο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.     (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Επειδή OA OB O O ρ      , όπου ρ η ακτίνα του κύκλου, οι  

διαγώνιες ΑΓ και ΒΔ διχοτομούνται και είναι ίσες  AΓ BΔ 2ρ   

άρα το τετράπλευρο είναι ορθογώνιο. 

 

β) Γνωρίζουμε ότι ένα ορθογώνιο είναι τετράγωνο, όταν είναι και  

ρόμβος γι’ αυτό πρέπει οι διάμετροι ΑΓ και ΒΔ να είναι και κάθετες. 
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4ο Θέμα 
 

1734. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ και έξω από αυτό, κατασκευάζουμε τέσσερα 

ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΕ, ΒΓΖ, ΓΔΗ, ΔΑΘ. 

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι ρόμβος.   

        (Μονάδες 15) 

β) Αν το αρχικό τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο, τότε το ΕΖΗΘ τι είδους 

παραλληλόγραμμο είναι; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.    

        (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Τα τρίγωνα ΗΔΘ, ΘΑΕ, ΕΒΖ και ΗΓΖ έχουν: 

  1) HΔ AE BE ΓH    γιατί είναι ίσες πλευρές των   

   ίσων  ισόπλευρων τριγώνων ΗΔΓ και ΕΑΒ 

  2) ΘΔ ΘA BZ ΓZ   γιατί είναι ίσες πλευρές των ίσων  

                                         ισόπλευρων τριγώνων ΘΔΑ και ΒΓΖ 

  3) HΔΘ ΘAE EBZ ZΓH 360 90 2 60 150         

Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και 

HΘ ΘE EZ ZH   .Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ έχει όλες του τις πλευρές ίσες 

και είναι ρόμβος. 

 

β) Αν το αρχικό τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο, τότε τα τρίγωνα ΗΔΘ, 

ΘΑΕ, ΕΒΖ και ΗΓΖ  είναι ισοσκελή και ίσα. Τότε 

HΘΔ ΘHΔ ΓHZ HZΓ BZE ZEB AEΘ EΘA ΘEA ω          και 

από το άθροισμα γωνιών σε καθένα από τα τρίγωνα ΗΔΘ, ΘΑΕ, ΕΒΖ και ΗΓΖ , έχουμε:

150 2ω 180 ω 15    . 

Τότε HΘE ΘEZ EZH ZHΘ 15 60 15 90       , δηλαδή το ΕΖΗΘ είναι  

ορθογώνιο και ρόμβος, άρα είναι τετράγωνο. 

    

 

1750. Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ κατά τμήμα ΒΝ και την 

πλευρά ΒΓ κατά τμήμα M AN  . Να αποδείξετε ότι: 

α) N M         

(Μονάδες 12) 

β) N M         

(Μονάδες 13) 

 

 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΝ και ΔΓΜ έχουν:  

  1) ΔΓ AΔ  πλευρές του τετραγώνου και 

  2) ΓM AN , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔN ΔM . 

  

β) Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΝ και ΔΓΜ είναι ίσα, οι γωνίες ΜΔΓ και ΑΔΝ είναι ίσες. 

Είναι MΔN MΔΓ ΓΔN AΔN ΓΔN AΔΓ 90      , άρα ΔN ΔM  
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1788. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και στο εξωτερικό του 

σχηματίζονται τα τετράγωνα ΑΒΔΕ και ΑΓΖΗ. Να αποδείξετε 

ότι: 

α) EAH AB A B       

(Μονάδες 8) 

β) E BH      

(Μονάδες 9) 

γ) Η ΕΓ είναι κάθετη στη ΒΗ.   

(Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή EAB HAΓ 90   είναι και 

EAH BAΓ 180 EAH 180 BAΓ     (1) 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ότι: BAΓ ABΓ AΓB 180     

ABΓ AΓB 180 BAΓ    (2) 

Από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι: EAH ABΓ AΓB  . 

β) Τα τρίγωνα ΕΑΓ και ΗΑΒ έχουν: 

   1) AH AΓ  πλευρές τετραγώνου, 

   2) AE AB  πλευρές τετραγώνου και 

   3) EAΓ HAB 90 BAΓ    

Από το κριτήριο ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε έχουν και EΓ BH . 

 

γ) Έστω Θ το σημείο τομής των ΕΓ,ΒΗ και Κ το σημείο τομής των ΕΓ,ΑΒ. Επειδή τα τρίγωνα ΕΑΓ και 

ΗΑΒ είναι ίσα, ισχύει ότι: ABH ΓEA . 

Στο τρίγωνο ΑΕΚ είναι ΓEA EKA 90  , όμως EKA BKΓ  ως κατακορυφήν, οπότε

ABH BKΓ 90  . 

Στο τρίγωνο ΒΚΘ είναι BΘK ABH BKΓ 180 BΘK 90 180 BΘK 90        , άρα EΓ BH . 

 

 

1795. Εκτός τριγώνου ΑΒΓ κατασκευάζουμε τετράγωνα ΑΒΔΕ και 

ΑΓΖΗ. Αν Μ το μέσο του ΒΓ και Λ σημείο στην προέκταση της ΑΜ 

τέτοιο, ώστε AM M  , να αποδείξετε ότι: 

α) AE .      

(Μονάδες 10) 

β) A EAH  .                 

(Μονάδες 10) 

γ) Η προέκταση της ΜΑ (προς το Α) τέμνει κάθετα την ΕΗ.  

       (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Στο τετράπλευρο ΑΒΛΓ οι διαγώνιές του διχοτομούνται, άρα είναι παραλληλόγραμμο και ΓΛ AB . 

Όμως AE AB  γιατί είναι πλευρές τετραγώνου, άρα ΓΛ AE . 

 

β) Επειδή EAB HAΓ 90  , ισχύει ότι 

EAH BAΓ 180 EAH 180 BAΓ      (1). 

Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΛΓ είναι παραλληλόγραμμο και οι γωνίες BAΓ και AΓΛ  είναι εντός και επί 

τα αυτά μέρη των  

παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ που τέμνονται από την ΑΓ, οπότε είναι παραπληρωματικές. Είναι  
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BAΓ AΓΛ 180 AΓΛ 180 BAΓ      (2). 

 Από τις (1),(2) προκύπτει ότι EAH AΓΛ . 

 

γ) Τα τρίγωνα ΕΑΗ και ΑΓΛ έχουν: 

  1) AΓ AH  πλευρές του τετραγώνου ΑΓΖΗ  

  2) ΑΕ ΓΛ  από α) ερώτημα 

  3) EAH AΓΛ  από β) ερώτημα  

Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και 

PHA ΛAΓ  

Στο τρίγωνο ΡΑΗ είναι 

PHA PAH MAΓ PAH 180 HAΓ 180 90 90        , 

οπότε από το άθροισμα των γωνιών του προκύπτει ότι και ˆΑΡΗ 90  

Άρα η προέκταση της ΜΑ (προς το Α) τέμνει κάθετα την ΕΗ. 

 

 

1814. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και εντός αυτού ισόπλευρο τρίγωνο ΜΒΓ. Αν η 

προέκταση της ΑΜ τέμνει τη ΒΔ στο σημείο Ε, να αποδείξετε ότι: 

α) AE 15  .       

(Μονάδες 8) 

β) Τα τρίγωνα ΔΑΕ και ΔΕΓ είναι ίσα.   

(Μονάδες 8) 

γ) Η ΓΕ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΓΜ.   (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισόπλευρο ισχύει ότι MBΓ 60 . 

Έστω α η πλευρά του τετραγώνου. Τότε BΓ BM MΓ AM α    ,και το τρίγωνο ΑΒΜ είναι ισοσκελές.  

Είναι ABM MBΓ 90 ABM 30    .Στο τρίγωνο ΑΒΜ ισχύει ότι: 

MAB AMB 30 180 2MAB 150 MAB 75       . 

Τότε ΔAE 90 MAB 90 75 15      

 

β) Τα τρίγωνα ΔΑΕ και ΔΕΓ έχουν: 

   1) τη πλευρά ΔΕ κοινή 

   2) AΔ ΔΓ α   

   3) AΔE ΔEΓ 45   γιατί η διαγώνιος του τετραγώνου διχοτομεί τις γωνίες του. 

Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

γ) Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΔΕΓ είναι ίσα ισχύει ότι ΔΓE ΔAE 15  . 

Επειδή το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισόπλευρο, ισχύει ότι BΓM 60 . Τότε  

EΓM ΔΓB BΓM ΔΓE 90 60 15 15 ΔΓE        , άρα η ΓΕ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΓΜ. 
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1825.Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και τυχαίο σημείο Ε στην πλευρά ΔΓ. 

Φέρουμε τη διχοτόμο ΑΖ της γωνίας ΕΑΒ και τη ΔΗ κάθετη από το Δ προς 

την ΑΖ, η οποία τέμνει την ΑΕ στο Μ και την ΑΒ στο Ν. 

Να αποδείξετε ότι: 
α) Τα τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ είναι ίσα.                    

(Μονάδες 8) 

β) ΑΜ=ΑΝ και ΔΕ=ΕΜ.                                                 (Μονάδες 10) 

γ) ΑΕ=ΔΕ+ΒΖ                                                         (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ. Έχουν:  

     i) ΑΔ=ΑΒ (πλευρές τετραγώνου) 

     ii) ˆ ˆΑΔΝ ΖΑΒ  (Οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες) 

Τα δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια οξεία 

γωνία του ενός τριγώνου είναι ίση με μια οξεία γωνία του άλλου, επομένως 

είναι ίσα.  

 

β) Στο τρίγωνο ΑΜΝ η ΑΗ είναι διχοτόμος και ύψος  άρα το τρίγωνο είναι 

ισοσκελές, άρα ΑΜ=ΑΝ (1). 

Στο τρίγωνο ΔΕΜ είναι ˆ ˆΕΔΜ ΑΝΔ  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ 

και ΔΓ που τέμνονται από τη ΔΝ και ˆ ˆΔΜΕ ΑΜΝ  ως κατακορυφήν γωνίες . 

Επειδή όμως ˆ ˆΑΜΝ ΑΝΜ  (ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΝ) θα είναι ίσες και οι  

γωνίες  ˆ ˆΕΔΜ,ΕΜΔ . Επομένως το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ισοσκελές και ΔΕ=ΕΜ (2) 

γ) 
(1),(2) Α Δ Ν ΖΑ Β

ΑΕ ΑΜ ΜΕ ΑΝ ΕΔ ΒΖ ΕΔ

 



        

 

 

1894. Σε ορθογώνιο ΑΒΓ  A 90  φέρουμε τη διχοτόμο του ΑΔ. Έστω Κ και 

Ρ οι προβολές του Δ στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Η κάθετη της ΒΓ στο σημείο 

Δ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο Ε και την προέκταση της πλευράς ΑΒ (προς το Α) 

στο σημείο Ζ. 

α) Να αποδείξετε ότι:  

  i. B E         (Μονάδες 8) 

  ii. E B        (Μονάδες 8) 

β) Να υπολογίσετε τη γωνία ΔΓΖ.               (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή AB AΓ  και BΓ ΔE , οι γωνίες B  και ΔEΓ είναι οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες και  

         είναι ίσες. 

ii. Το τετράπλευρο ΑΚΔΡ έχει τρείς ορθές, άρα είναι ορθογώνιο. Επιπλέον η  

διαγώνιος του ΑΔ διχοτομεί τη γωνία Α, οπότε το ΑΚΔΡ είναι τετράγωνο. 

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΡΕ και ΔΚΒ έχουν: 

  1) ΔP ΔK  πλευρές του τετραγώνου και 

  2) B ΔEΓ , 

   άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔE ΔB . 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΡΓ και ΔΚΖ έχουν: 

  1) ΔP ΔK  πλευρές του τετραγώνου και 

  2) Γ Z  γιατί είναι οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες. 

   Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔΓ ΔZ . Το τρίγωνο ΔΓΖ είναι ορθογώνιο και  

   ισοσκελές, οπότε οι οξείες γωνίες του είναι ίσες με 45 .Επομένως ΔΓZ 45 .  
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13744.Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στις προεκτάσεις των πλευρών του ΑΒ και ΒΓ προς το Β και προς 

το Γ αντίστοιχα, παίρνουμε τα σημεία Ε και Ζ τέτοια ώστε ΒΕ = ΓΖ. Αν Ρ είναι το σημείο τομής 

των ΑΖ και ΔΕ, τότε:  

α) Να αποδείξετε ότι:  

   i. Οι γωνίες   και   είναι ίσες.  

   ii. Τα τμήματα ΑΖ και ΔΕ είναι κάθετα.       (Μονάδες 18)  

β) Αν γνωρίζετε ότι το σημείο τομής Ρ των ΑΖ και ΔΕ είναι τέτοιο ώστε ΡΒ = ΑΒ, να προσδιορίσετε 

τη θέση του σημείου Ε στην προέκταση του τμήματος ΑΒ.     (Μονάδες 07) 

Λύση 

 

α) i. ΑΒ = ΒΓ, ως πλευρές του τετραγώνου, ΒΕ = ΓΖ, από την υπόθεση. 

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ισότητες έχουμε ΑΕ=ΒΖ (1), ως αθροίσματα ίσων 

τμημάτων.  

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΖ έχουν:  

 ΑΔ = ΑΒ, ως πλευρές του τετραγώνου ΑΒΓΔ  

 ΑΕ = ΒΖ, από τη σχέση (1) 

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΕ και ΑΒΖ έχουν τις κάθετες πλευρές τους μια προς μία 

ίσες, οπότε είναι ίσα. Οι γωνίες ΑΕΔ και ΒΖΑ είναι ίσες γιατί είναι γωνίες 

απέναντι από τις ίσες πλευρές ΑΔ και ΑΒ αντίστοιχα.  

 

ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΖ το άθροισμα των δύο οξειών γωνιών του είναι 90ο , δηλαδή: 

1Α ΒΖΑ 90  , αλλά ΒΖΑ ΑΕΔ , από το α)i. ερώτημα, οπότε 1 1Α ΑΕΔ 90 Α ΑΕΡ 90    

(όπου Ρ το σημείο τομής των ΑΖ και ΔΕ).  

Στο τρίγωνο ΑΕΡ το άθροισμα δύο γωνιών του είναι 90ο , οπότε η τρίτη γωνία του θα είναι 90ο . Δηλαδή 

ΑΡΕ 90 , έτσι τα τμήματα ΑΖ και ΔΕ είναι κάθετα. 

 

β) Από την υπόθεση ΡΒ = ΑΒ , άρα το τρίγωνο ΒΑΡ είναι ισοσκελές, 

οπότε 1 1Α Ρ , ως προσκείμενες γωνίες στη βάση του. 

Από το προηγούμενο ερώτημα 1Α ΑΕΡ 90  , ως άθροισμα των οξειών 

γωνιών ορθογωνίου τριγώνου, οπότε 1Ρ ΑΕΡ 90  (1).  

Επιπλέον ισχύει 1 2Ρ Ρ 90  (2) επειδή ΑΡΕ 90 από το α)ii.  

Από τις (1) και (2) έχουμε 2 2ΑΕΡ Ρ  ,  ή ΒΕΡ Ρ  , άρα το τρίγωνο ΒΕΡ 

είναι ισοσκελές με ΕΒ = ΡΒ.  

Όμως ΡΒ = ΑΒ, από υπόθεση, οπότε ΒΕ = ΑΒ και η θέση του σημείου Ε προσδιορίζεται στην προέκταση 

του ΑΒ ώστε ΒΕ = ΑΒ. 

 

 

13850.Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ του σχήματος και η ΒΖ διχοτόμος της γωνίας Β. 

Φέρουμε ΓΟ κάθετη στη ΒΖ και την προεκτείνουμε έτσι ώστε να τέμνει την ΑΒ στο σημείο Ε.  

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές.  

           (Μονάδες 8)  

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΖΓ και ΟΒΕ είναι ίσα.  

           (Μονάδες 7)  

γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΒΓΖ είναι ρόμβος  

                 (Μονάδες 6)  

δ) Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο της γωνίας Β ώστε το 

τετράπλευρο ΕΒΓΖ να είναι τετράγωνο;  

(Μονάδες 4) 

Λύση 

 

α) Έχουμε ΒΖ διχοτόμος της γωνίας Β και ΒΟꞱ ΓΕ από υπόθεση. Συνεπώς το τμήμα ΒΟ στο τρίγωνο 

ΕΒΓ είναι ύψος και διχοτόμος άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση την πλευρά ΕΓ.  
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β) Συγκρίνω τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΖΓ και ΟΒΕ τα οποία έχουν:  

- ΟΓ=ΟΕ (Ο μέσο της ΓΕ γιατί το ΒΟ είναι διχοτόμος άρα και διάμεσος του ισοσκελούς τριγώνου ΕΒΓ)  

- ΖΓΟ ΒΕΟ  (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΒΕ, ΓΖ που τέμνονται από την ΓΕ)  

Τα τρίγωνα ΟΖΓ, ΟΒΕ είναι ίσα γιατί είναι ορθογώνια, που έχουν μια κάθετη πλευρά και την 

προσκείμενη σε αυτή οξεία γωνία ίσες μία προς μία.  

 

γ) Από τη σύγκριση στο ερώτημα β) έχουμε ΟΖ=ΟΒ ως 

πλευρές των ίσων τριγώνων ΖΟΓ και ΒΟΕ απέναντι από 

τις ίσες γωνίες ΖΓΟ και ΒΕΟ και ΟΓ=ΟΕ (Ο μέσο της ΓΕ 

γιατί το ΒΟ είναι διχοτόμος άρα και διάμεσος του 

ισοσκελούς τριγώνου ΕΒΓ).  

Το τετράπλευρο ΕΒΓΖ είναι παραλληλόγραμμο αφού οι 

διαγώνιοι ΓΕ και ΒΖ διχοτομούνται στο σημείο Ο και 

επειδή είναι κάθετες από υπόθεση (ΒΖ Ʇ ΓΕ) είναι ρόμβος.  

 

δ) Για να είναι το τετράπλευρο ΕΒΓΖ τετράγωνο θα πρέπει να είναι εκτός από ρόμβος (ερώτημα γ)) και 

ορθογώνιο άρα θα πρέπει Β 90 . 

 

 

13848.Στο διπλανό σχήμα οι κύκλοι έχουν κέντρο Κ και οι ΑΓ και ΒΔ 

είναι διάμετροί τους. 

α) Αν ισχύει ΑΓ>ΒΔ:  

   i. να σχεδιάσετε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ και να αποδείξετε ότι είναι  

     παραλληλόγραμμο.      (Μονάδες 8)  

   ii. να διατυπώσετε μια επιπλέον υπόθεση για τις ΑΓ και ΒΔ, ώστε το  

     ΑΒΓΔ να είναι ρόμβος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 9)  

β) Αν οι δύο κύκλοι ταυτίζονται, τότε να εξετάσετε αν ο ακόλουθος 

ισχυρισμός είναι αληθής: «Το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο». 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.        (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

 

α) i. Ισχύει ότι ΒΚ = ΚΔ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου (Κ, ΚΒ).  

Ομοίως ΑΚ = ΚΓ στον κύκλο με κέντρο Κ και ακτίνα ΑΓ.  

Άρα οι διαγώνιοι του ΑΒΓΔ διχοτομούνται, επομένως είναι παραλληλόγραμμο. 

 

 

 

 

 

ii. Αν οι ΑΓ και ΒΔ είναι κάθετες τότε το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει κάθετες 

διαγωνίους. Συνεπώς είναι ρόμβος. Άρα η επιπλέον υπόθεση είναι ότι «οι ΑΓ και 

ΒΔ είναι κάθετες». 

 

 

 

 

β) Αν οι κύκλοι ταυτίζονται, τότε ΑΓ = ΒΔ. Συνεπώς οι διαγώνιοι ΑΓ και ΒΔ του 

παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι ίσες. Επομένως το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο. 

Για να είναι τετράγωνο πρέπει επιπλέον οι ΑΓ και ΒΔ να είναι κάθετες, κάτι που 

δεν αναφέρεται στην υπόθεση του β).  

Ο ισχυρισμός δεν είναι αληθής καθώς το ΑΒΓΔ δεν είναι αναγκαία τετράγωνο. 
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13841.Σε τρίγωνο ΑΒΓ, ΒΔ η διχοτόμος της γωνίας Β και Μ το μέσο της. Από το σημείο Δ φέρουμε 

παράλληλη προς τη ΒΓ, η οποία τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Ε. Αν η ΕΜ τέμνει τη ΒΓ στο 

σημείο Ζ τότε:  

α) Να αποδείξετε ότι ΒΕ=ΕΔ.         (Μονάδες 7)  

β) Να αποδείξετε ότι ΒΕ//ΖΔ.         (Μονάδες 8)  

γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΒΖ είναι ρόμβος.    (Μονάδες 5)  

δ) Ποιο θα έπρεπε να είναι το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ώστε το τετράπλευρο ΔΕΒΖ να είναι 

τετράγωνο; Δικαιολογήστε πλήρως την απάντησή σας.     (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Από υπόθεση γνωρίζουμε ότι ΔΕ//ΒΓ άρα ΔΒΖ ΕΔΒ  ως εντός εναλλάξ 

των παραλλήλων ΕΔ και ΒΖ που τέμνονται από την ΒΔ.  

Από υπόθεση γνωρίζουμε ότι η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Β, άρα 

ΔΒΖ ΔΒΕ . Συνεπώς ΕΔΒ ΔΒΕ  ως ίσες με την ΔΒΖ , άρα το τρίγωνο 

ΒΕΔ είναι ισοσκελές με ΒΕ=ΕΔ.  

 

β) Συγκρίνω τα τρίγωνα ΒΜΖ και ΔΜΕ τα οποία έχουν:  

- ΒΜ=ΜΔ (υπόθεση)  

- ΔΒΖ ΕΔΒ  (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΕΔ και ΒΖ που τέμνονται  

                        από την ΒΔ)  

- ΒΜΖ ΔΜΕ  (ως κατακορυφήν)  

Τα τρίγωνα ΒΜΖ, ΔΜΕ είναι ίσα γιατί έχουν μια πλευρά και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μία 

προς μία, άρα και ΒΖ=ΔΕ ως απέναντι πλευρές από τις ίσες γωνίες ΒΜΖ και ΔΜΕ .  

Το τετράπλευρο ΔΕΒΖ είναι παραλληλόγραμμο αφού έχει τις πλευρές του ΒΖ και ΔΕ παράλληλες και 

ίσες άρα και ΒΕ//ΖΔ (ως απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου).  

 

γ) Από το α) ερώτημα έχουμε ΒΕ=ΕΔ, άρα το παραλληλόγραμμο ΔΕΒΖ είναι ρόμβος αφού έχει δυο 

διαδοχικές πλευρές του ίσες.  

ή 

Η διαγώνιος ΒΔ  διχοτόμος της γωνίας Β του παραλληλογράμμου ΔΕΒΖ οπότε είναι ρόμβος . 

 

δ) Για να είναι το τετράπλευρο ΔΕΒΖ τετράγωνο, εφόσον είναι ρόμβος, πρέπει η γωνία Β̂ να είναι ορθή. 

Όταν η γωνία Β είναι ορθή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Β. 
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕΣΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 

2ο Θέμα 
 

1542. Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  A 90  και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α. 

Από το σημείο Δ φέρουμε παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Ε. Να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΔΕΓ είναι ορθογώνιο.       (Μονάδες 13) 

β) 
A

E
2


            (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Είναι A AB  και AB E , άρα είναι και A E , οπότε το  

   τρίγωνο ΔΕΓ είναι ορθογώνιο. 

 

β) Η ΑΔ είναι διχοτόμος που αντιστοιχεί στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου 

ΑΒΓ, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του. 

Επειδή το Δ είναι μέσο της πλευράς ΒΓ και η ΔΕ είναι παράλληλη στην ΑΒ, το 

Ε είναι μέσο της ΑΓ, οπότε 
AΒ

ΔE
2

 . Όμως ΑΒ = ΑΓ, οπότε 
A

E
2


  . 

 

 

1560. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A   και η διάμεσός του ΑΜ. 

Στην προέκταση της διαμέσου ΜΔ του τριγώνου ΑΜΓ θεωρούμε σημείο Ε 

ώστε M E  . Αν το σημείο Ζ είναι η προβολή του Δ στην ΑΜ, να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι ορθογώνιο.   (Μονάδες 12) 

β) 
B

Z
4


  .       (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Επειδή MΔ ΔE  και AΔ ΔΓ , οι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΑΜΓΕ  

διχοτομούνται,  οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

Η ΑΜ είναι διάμεσος στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ που αντιστοιχεί στη βάση 

του, άρα είναι και ύψος του τριγώνου, δηλαδή AMΓ 90 . 

Το παραλληλόγραμμο ΑΜΓΕ έχει μια γωνία του ορθή, οπότε είναι ορθογώνιο. 

 

β) Είναι ΔZ AM  και ΓM AM , άρα ΔZ ΓM . Στο τρίγωνο  

ΑΜΓ, το Δ είναι μέσο της ΑΓ   και η ΔΖ είναι παράλληλη στη ΓΜ, άρα το Ζ 

είναι μέσο της ΑΜ και 

BΓ
MΓ BΓ2ΔZ
2 2 4

   . 

 

 

1566 . Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΔΒΕΖ είναι παραλληλόγραμμο.     (Μονάδες 13) 

β) Η ευθεία ΔΖ διχοτομεί το τμήμα ΑΕ.      (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Τα Δ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα ΔZ BΓ ΔZ BE  και 
BΓ

ΔZ BE
2

  . 
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Το τετράπλευρο ΔΒΕΖ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες  

και παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

 

β) Τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα  

ΔE AΓ ΔE AZ  και 
AΓ

ΔE AZ
2

  . 

Το τετράπλευρο ΑΔΕΖ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, 

οπότε είναι παραλληλόγραμμο. Οι ΑΕ, ΔΖ είναι διαγώνιες του παραλληλογράμμου ΑΔΕΖ, οπότε 

διχοτομούνται. 

 

 

1583. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ο είναι το κέντρο του. 

Έστω Ε, Ζ, Η, Θ τα μέσα των ΟΔ, ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ αντίστοιχα. Να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι παραλληλόγραμμο.  

        (Μονάδες 10) 

β) Αν η περίμετρος του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ 

    είναι 40, να βρείτε τη περίμετρο του ΕΖΗΘ. (Μονάδες 15) 

Λύση 

 

α) Τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΟΑΔ, άρα 
A

EZ
2


 . 

Τα Ζ,Η είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΟΑΒ, άρα 
AB

ZH
2

 . 

Τα Η,Θ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΟΒΓ, άρα 
B

H
2


  . 

Τα Ε,Θ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΟΓΔ, άρα E
2


 . 

Επειδή AB  και A B  , είναι EZ H   και ZH E  , δηλαδή στο τετράπλευρο ΕΖΗΘ οι 

απέναντι πλευρές του είναι ίσες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

 

β) Επειδή η περίμετρος του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι 40, ισχύει ότι: AB B A 40   . 

   Είναι 
A AB B AB B A 40

EZ ZH H E 20
2 2 2 2 2 2

     
           

 

 

1589. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με B 40  και 60  . Επιπλέον τα σημεία Δ, 

Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. 

α) Να υπολογίσετε τη γωνία Α του τριγώνου ΑΒΓ.  

(Μονάδες 8) 

β) Να αποδείξετε ότι ΔΕ//ΑΓ και ΖΕ//ΑΒ.   (Μονάδες 9) 

γ) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΔΕ.  (Μονάδες 8)  
Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε: 

   A B 180 A 40 60 180 A 80          

 

β) Επειδή τα σημεία Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει ότι  E A  . 

Είναι B E A 80   , ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔΕ, ΑΓ που τέμνονται από 

την ΑΒ. 

Επειδή τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει ότι: EZ AB . 
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γ) EΔΒ A 80  ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΕΔ, ΑΓ που τέμνονται από  

   την ΑΒ. 

ΔEΒ Γ 60   ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔΕ, ΑΓ που τέμνονται από την ΒΓ. 

 

1608. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με A 40  και B 70 . Τα σημεία Δ και Ε είναι τα 

μέσα των ΑΒ και ΑΓ με E 9   και E 16  . 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και να βρείτε ποιες είναι 

οι ίσες πλευρές του.       

(Μονάδες 8) 

β) Να αποδείξετε ότι B 18  .      

(Μονάδες 8) 

γ) Να υπολογίσετε τη περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: 

A B 180 40 70 180 70         , άρα B    και το τρίγωνο ΑΒΓ 

είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΓ, άρα ίσες πλευρές έχει τις ΑΒ και ΑΓ. 

 

β) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει  

ότι:
B B

E 9 B 18
2 2

 
       . 

 

γ) Είναι 
A

E 16 16 A 32
2


       , οπότε και AB 32 . 

Είναι 2τ AB B A 32 18 32 82         

 

 

1611. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με B 50 . Έστω ότι τα σημεία Δ και Ε είναι 

τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΓ αντίστοιχα, τέτοια, ώστε E 70   . 

α) Να δικαιολογήσετε γιατί E AB .   (Μονάδες 8) 

β) Να υπολογίσετε 

  i.   τη γωνία x .     (Μονάδες 8) 

  ii. τις γωνίες Α και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, το τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο  

στη τρίτη πλευρά του τριγώνου, την ΑΒ. 

 

β) i. Είναι x B 50   ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων  ΑΒ, ΔΕ που  

      τέμνονται από την ΒΓ. 

ii. Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΔΕΓ έχουμε: 

70 x 180 70 50 180 60          

Είναι A E 70  ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων  ΑΒ, ΔΕ που τέμνονται από  

την ΑΓ. 
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1616. Στο διπλανό σχήμα ισχύουν 5       , 

  και  . 

α) Να προσδιορίσετε ως προς τις πλευρές, το είδος των τριγώνων 

ΑΒΔ και ΑΓΕ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

       (Μονάδες 6) 

β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Κ και Λ είναι τα μέσα των 

τμημάτων ΑΔ και ΑΕ αντίστοιχα.   (Μονάδες 10) 

γ) Αν η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι 12, να υπολογίσετε το τμήμα ΚΛ.  (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή ΑΒ ΒΔ  και ΑΓ ΓΕ τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ισοσκελή. 

 

β) Το ΒK είναι ύψος του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΔ που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι και 

διάμεσος του τριγώνου, δηλαδή το Κ είναι μέσο του ΑΔ. 

Όμοια το ΓΛ είναι ύψος του ισοσκελούς τριγώνου ΑΓΕ που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι και 

διάμεσός του, δηλαδή το Λ είναι μέσο του ΑΕ. 

 

γ) Είναι ΑΒ ΑΓ ΒΓ 12 5 5 ΒΓ 12 ΒΓ 2         . 

Το τμήμα ΚΛ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΕ, άρα 

ΔΕ ΔΒ ΒΓ ΓΕ 5 2 5
ΚΛ 6

2 2 2

   
     

 

 

1686. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και B 30 . 

Θεωρούμε Δ και Ε τα μέσα των ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ισοσκελές 

   και να υπολογίσετε τις γωνίες του.            (Μονάδες 16) 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισόπλευρο.  (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ  

ισχύει ότι E AB  και 
AB

E
2

  . 

Είναι 
AΓ AB

ΔΓ ΔE
2 2

   , άρα το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ισοσκελές. 

Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΓ, έχει Γ B 30  . 

Επειδή το τρίγωνο ΔΕΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΕΓ, ισχύει ότι ΔEΓ Γ 30  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΔΕΓ έχουμε:  

EΔΓ ΔEΓ Γ 180 EΔΓ 30 30 180 EΔΓ 120          

 

β) Αρχικά επειδή AΔ ΔΓ ΔE  , το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

Η ΑΕ είναι διάμεσος στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ που αντιστοιχεί στη βάση του ΒΓ, άρα είναι και 

διχοτόμος της γωνίας Α, οπότε EAΔ 60 . 

Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές και έχει μια γωνία του 60 , άρα είναι ισόπλευρο. 

 

 

12639. Από το μέσο Μ της διαμέσου ΑΔ τριγώνου ΑΒΓ, φέρουμε παράλληλη στην ΑΒ που τέμνει 

την ΑΓ στο σημείο Ε. Αν η παράλληλη από το Δ στην ΑΒ τέμνει την ΑΓ στο Ζ, να αποδείξετε ότι:  

α) το Ζ είναι μέσο της ΑΓ.            (Μονάδες 10)  

β) το ΑΕ ισούται με το 1/4 του ΑΓ.           (Μονάδες 15) 

Λύση 
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α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ, εφόσον από το μέσο Δ της πλευράς ΒΓ 

φέρουμε παράλληλη στην πλευρά ΑΒ, αυτή θα περάσει από το μέσο 

της τρίτης πλευράς. Επομένως το Ζ είναι το μέσον της πλευράς ΑΓ.  

 

β) Λόγω του (α) ερωτήματος είναι 
ΑΓ

ΑΖ
2

 . 

Στο τρίγωνο ΑΔΖ, το Μ είναι μέσο της πλευράς του ΑΔ και η  

ΜΕ // ΔΖ εφόσον και οι δύο είναι παράλληλες στην ΑΒ.  

Επομένως το Ε είναι μέσο της ΑΖ, άρα 

ΑΓ
ΑΖ ΑΓ2ΑΕ
2 2 4

   . 

 

 

13532.Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τα μέσα Ε, Ζ και Η των 

ΑΒ, ΑΓ και ΑΔ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  

α) 
2


   .       (Μονάδες 15)  

β) Το τετράπλευρο ΑΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδες 10)  

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΓΔ το τμήμα ΖΗ ενώνει τα μέσα των πλευρών ΑΓ και ΑΔ, άρα είναι παράλληλο στη ΓΔ 

και ίσο με το μισό της, δηλαδή ΖΗ//ΓΔ (1) και 
ΓΔ

ΖΗ
2

 . Όμως ΑΒ = ΓΔ, γιατί είναι απέναντι πλευρές 

παραλληλογράμμου, άρα 
ΑΒ

ΖΗ
2

 . 

 

β) Αφού το Ε είναι το μέσο της ΑΒ, θα είναι 
ΑΒ

ΑΕ
2

 .Όμως από το ερώτημα α) είναι 
ΑΒ

ΖΗ
2

 άρα  

ΑΕ = ΖΗ. Επιπλέον, είναι ΑΕ//ΓΔ (2), γιατί το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.  

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ότι ΑΕ//ΖΗ.  

Το τετράπλευρο ΑΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο, γιατί οι απέναντι πλευρές του ΑΕ, ΖΗ είναι ίσες και 

παράλληλες.  

 

 

14877. Στο τρίγωνο ΑΒΓ του διπλανού σχήματος τα σημεία Δ και τα 

μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ΑΕ = 8, ΕΔ = 9 και  

ΔΒ = 10. 

α) Να αποδείξετε ότι οι ΒΓ και ΔΕ είναι παράλληλες.   

    (Μονάδες 8) 

β) Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ΒΓ.      (Μονάδες 8) 

γ) Να συγκρίνετε τις περιμέτρους του τριγώνου ΑΒΓ και του 

τετραπλεύρου ΔΕΓΒ.        (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα Δ, Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, η ΔΕ είναι παράλληλη στη ΒΓ και ισούται 

με το μισό της. 

 

β) Είναι 
ΒΓ

ΔΕ ΒΓ 2ΔΕ 18
2

     

 

γ) Η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι: ΑΒ ΒΓ ΑΓ 20 18 16 54       και η περίμετρος του 

τετραπλεύρου ΔΕΓΒ: ΔΕ ΕΓ ΓΒ ΒΔ 9 8 18 10 45        . Το τρίγωνο έχει μεγαλύτερη περίμετρο. 
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4ο Θέμα 
 

1723. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  AB A   και η διχοτόμος του ΑΔ. 

Φέρουμε από το Β κάθετη στην ΑΔ που τέμνει την ΑΔ στο Ε και την 

πλευρά ΑΓ στο Η. Αν Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ, να αποδείξετε 

ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές.   (Μονάδες 9) 

β) EM H       (Μονάδες 8) 

γ) 
A AB

EM
2

 
      (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΗ το ΑΕ είναι ύψος και διχοτόμος, το τρίγωνο είναι ισοσκελές και το ΑΕ είναι και 

διάμεσος του τριγώνου. 

β) Στο τρίγωνο ΒΗΓ τα Ε,Μ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα EM HΓ  και 
HΓ

EM
2

 . 

γ) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές, ισχύει ότι AB AH . 

   Είναι 
HΓ AΓ AH AΓ AB

EM
2 2 2

 
      

 

1726. α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφές τα μέσα των πλευρών ισοσκελούς τριγώνου είναι 

ισοσκελές.          (Μονάδες 8) 

β) Να διατυπώσετε και να αποδείξετε ανάλογη πρόταση για 

  i. ισόπλευρο τρίγωνο.         (Μονάδες 8) 

  ii. ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο.       (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB AΓ και Δ,Ε,Ζ τα  

   μέσα των ΑΒ,  ΒΓ, ΑΓ αντίστοιχα. 

  1ος τρόπος: Τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΓΖΕ έχουν: 

     1) BΔ ΓZ  μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ 

  2) BE EΓ  

  3) B Γ  στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου 

Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα άρα και   

ΔE EZ , οπότε το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές. 

  2ος τρόπος: Τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα 
AΓ

ΔE
2

 . 

Τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα 
AB

EZ
2

 . 

Επειδή AB AΓ , είναι και ΔE EZ , δηλαδή το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές. 

 

β) i. Επειδή τα Δ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου  

ΑΒΓ, ισχύει ότι 
BΓ

ΔZ
2

 . Επειδή AB BΓ AΓ   είναι και ΔE EZ ΔZ  , οπότε 

το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισόπλευρο. 

 

ii. Έστω ότι B 90 , τότε επειδή ΔZ BΓ , ZE AB  και AB BΓ  θα είναι και

ΔZ ZE , άρα το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ορθογώνιο. 

Επειδή 
AB

EZ
2

 , 
BΓ

ΔZ
2

  και AB BΓ  θα είναι και ΔZ ZE , οπότε το 

τρίγωνο ΔΕΖ είναι και ισοσκελές. 
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1741. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω Κ,Λ τα μέσα των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. 

α) Θεωρούμε τυχαίο σημείο Μ στο εσωτερικό του τριγώνου και Δ,Ε τα συμμετρικά του Μ ως προς  

    Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι E B  .           (Μονάδες 15) 

β) Στη περίπτωση που το σημείο Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ, και Δ,Ε τα συμμετρικά του Μ ως  

    προς Κ και Λ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι τα σημεία Δ,Α και Ε είναι συνευθειακά.  

           (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΜΔΕ τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα K E   (1)  

Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα K B   (2) 

Από τις σχέσεις (1), (2) προκύπτει ότι E B  . 

 

β) Τα Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα 

A
KM

2


  και KM A . Όμως 

M
KM

2


 , άρα M A  και 

M A  ,οπότε το τετράπλευρο έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και 

παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο. 

Είναι A M   (3) ως απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου. 

Τα Μ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα M AB  και  

AB
M

2
  . Όμως 

ME
M

2
  , άρα τα ΜΕ, ΑΒ είναι ίσα και παράλληλα, 

οπότε το τετράπλευρο ΑΒΜΕ είναι παραλληλόγραμμο. 

Είναι AE M  (4) ως απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου. 

Από τις σχέσεις (3),(4) προκύπτει ότι A AE  και επειδή τα δύο τμήματα έχουν κοινό σημείο το Α, τα 

σημεία Δ,Α,Ε είναι συνευθειακά. 

 

 

1743. Δίνεται ρόμβος ΑΒΓΔ με 120  . Έστω ΑΕ και ΑΖ οι 

αποστάσεις του σημείου Α από τις πλευρές ΓΔ και ΓΒ αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι: 

   i. Τα σημεία Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΓΔ και  

       ΓΒ  αντίστοιχα.     (Μονάδες 8) 

   ii. A EZ       (Μονάδες 8) 

β) Αν Μ και Ν τα μέσα των πλευρών ΑΔ και ΑΒ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο  

    ΕΜΝΖ είναι ορθογώνιο.        (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή οι διαγώνιες του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του, 

είναι E A A Z 60     . Τα τρίγωνα ΑΓΔ και ΑΒΓ είναι 

ισοσκελή και έχουν μια γωνία 60 , άρα είναι ισόπλευρα. 

Τα ΑΕ, ΑΖ είναι ύψη στα ισόπλευρα τρίγωνα, άρα είναι και 

διάμεσοί του, δηλαδή τα σημεία Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών 

ΓΔ και ΓΒ  αντίστοιχα. 

    

ii. Επειδή τα Ε, Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΓΔΒ, είναι 

EZ B  και 
B

EZ
2


 (1). 

Γνωρίζουμε ότι οι διαγώνιες ΑΓ,ΒΔ του ρόμβου είναι κάθετες και αφού EZ B , θα είναι και A EZ . 

 

β) Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα MN B  και 
B

MN
2


 (2). 
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Από (1),(2) συνεπάγεται ότι τα τμήματα ΕΖ και ΜΝ είναι ίσα και παράλληλα δηλαδή το τετράπλευρο 

ΕΜΝΖ είναι παραλληλόγραμμο. Τα Ε,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΓΔ , άρα EM A . 

Επειδή A B   , EM A  και EZ B , είναι EZ MN . Επειδή το παραλληλόγραμμο  

ΕΜΝΖ έχει MEZ 90 , είναι ορθογώνιο. 

 

 

1745.Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΒΑ=ΒΓ και    .  

Να αποδείξτε ότι:  

α) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές.    (Μονάδες 9)  

β) Οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ τέμνονται κάθετα.  

(Μονάδες  6)  

γ) Το τετράπλευρο που έχει για κορυφές τα μέσα των πλευρών του ΑΒΓΔ 

είναι ορθογώνιο.      (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Επειδή ΒΑ=ΒΓ το τρίγωνο ΒΑΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΓ, οπότε  

οι γωνίες 1 1Α ,Γ  που είναι στη βάση του είναι ίσες. Επειδή όμως Α Γ , 

είναι 2 1 1 2Α Α Α Γ Γ Γ     , οπότε το τρίγωνο ΔΑΓ έχει δύο γωνίες ίσες 

οπότε είναι ισοσκελές. 

β) Επειδή ΒΑ = ΒΓ και ΔΑ = ΔΓ, τα σημεία Β και Δ ισαπέχουν από τα Α και 

Γ, οπότε η ΒΔ είναι μεσοκάθετος του ΑΓ, άρα ΒΔ ΑΓ . 

 

γ) Έστω Ε, Ζ, Η, Θ τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ αντίστοιχα. 

Στο τρίγωνο ΒΑΓ τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών του όποτε ΕΖ//ΑΓ 

και ΕΖ=ΑΓ/2. 

Στο τρίγωνο ΔΑΓ τα Θ, Η είναι μέσα δύο πλευρών του, οπότε ΘΗ//ΑΓ 

και ΘΗ = ΑΓ/2. Επειδή ΕΖ//ΑΓ και ΘΗ//ΑΓ, είναι και ΕΖ//ΘΗ. 

Επειδή επιπλέον ΘΗ=ΕΖ, το τετράπλευρο ΕΖΗΘ έχει δύο απέναντι 

πλευρές του ίσες και παράλληλες οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

Στο τρίγωνο ΒΑΔ τα Ε,Θ είναι μέσα δύο πλευρών του, οπότε ΕΘ//ΒΔ. 

Επειδή ΕΘ//ΒΔ, ΕΖ//ΑΓ και ΑΓ ΒΔ , είναι και ΕΘ ΕΖ , δηλαδή 

Ε 90 , οπότε το παραλληλόγραμμο ΕΖΗΘ έχει μια ορθή γωνία και είναι ορθογώνιο. 

 

 

1766. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Έστω Ε το συμμετρικό σημείο του Β ως προς 

το Δ και Ζ είναι το μέσο της ΑΔ. Η προέκταση της ΓΔ τέμνει την ΑΕ στο Η. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) 
AB

H
2

       (Μονάδες 8)  

β) Τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΖΔΓ είναι ίσα. (Μονάδες 9) 

γ) Η ΓΖ είναι κάθετη στην ΑΕ.  (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή το Δ είναι μέσο του ΒΕ και η ΔΗ είναι παράλληλη στη πλευρά ΑΒ του τριγώνου  ΑΒΕ, το Η 

είναι μέσο της πλευράς ΑΕ και ισχύει ότι 
AB

H
2

  . 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΗ και ΖΔΓ έχουν: 

  1) 
AB A

H Z
2 2


      και 

  2) A  πλευρές του τετραγώνου. 

   Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα. 
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γ) Έστω ότι η ΓΖ τέμνει την ΑΗ στο Κ. Είναι KZA Z    ως κατακορυφήν και KAZ Z  γιατί τα 

τρίγωνα ΑΗΔ και ΔΖΒ είναι ίσα. 

Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΔΖΓ έχουμε: Z Z 90    . 

Στο τρίγωνο ΑΚΖ έχουμε: KAZ KZA Z Z 90      , οπότε από το άθροισμα γωνιών του 

προκύπτει ότι και ˆ 90 , άρα η ΓΖ είναι κάθετη στην ΑΕ. 

 

 

1773. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με  . Αν Ε,Λ,Ζ,Κ,Ν,Μ είναι τα μέσα των  

ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ,ΔΑ,ΔΒ και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΕΜΖΝ είναι ρόμβος.   

(Μονάδες 8) 

β) Η ΕΖ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΜΝ.  

(Μονάδες 7) 

γ) KE Z         (Μονάδες 5)  

δ) Τα τμήματα ΚΛ,ΜΝ,ΕΖ διέρχονται από το ίδιο σημείο. (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Στα τρίγωνα ΑΔΒ, ΔΒΓ, ΑΔΓ, ΑΒΓ, τα Ε,Ν,Ζ,Μ είναι μέσα πλευρών άρα
A

EN
2


 , 

B
NZ

2


 ,  

A
MZ

2


  και 

B
ME

2


 . 

Επειδή A B  , είναι και EN NZ ZM ME   , οπότε το τετράπλευρο 

ΕΜΖΝ έχει τις πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος. 

 

β) Επειδή το ΕΜΖΝ είναι ρόμβος, οι διαγώνιές του είναι κάθετες , άρα 

EZ MN  και διέρχεται από το μέσο της ΜΝ. Επομένως ΕΖ μεσοκάθετος 

της ΜΝ. 

 

γ) Τα Κ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΒ, άρα 
B

KE
2


  και KE B . 

Τα Λ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΒΓΔ, άρα 
B

Z
2


   και Z B  .  

Είναι 
B

KE Z
2


   . 

 

δ) Επειδή τα ΚΕ, ΖΛ είναι ίσα και παράλληλα, το τετράπλευρο ΕΚΖΛ είναι παραλληλόγραμμο. Οι ΕΖ, 

ΚΛ είναι διαγώνιες του που διχοτομούνται σε σημείο Ο. Τα ΕΖ,ΜΝ είναι διαγώνιες του 

παραλληλογράμμου ΕΜΖΝ, οπότε διχοτομούνται. Όμως το Ο είναι μέσο της ΕΖ, οπότε θα είναι μέσο και 

του ΜΝ. Άρα τα ΚΛ,ΜΝ,ΕΖ έχουν κοινό μέσο, οπότε διέρχονται από το ίδιο σημείο. 

 

 

1775. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Θεωρούμε το μέσο Μ της 

πλευράς ΑΔ και ΓΕ κάθετος από τη κορυφή Γ στην ευθεία ΜΒ 

 E MB  . Η παράλληλη από την κορυφή Δ στην ευθεία ΜΒ 

 x MB  τέμνει τις ΒΓ και ΓΕ στα σημεία Ν,Ζ αντίστοιχα. Να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΜΒΝΔ είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδες 7) 

β) Το σημείο Ζ είναι μέσον του ευθυγράμμου τμήματος ΓΕ. 

           (Μονάδες 9) 

γ) E   .          (Μονάδες 9) 

Λύση 
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α) Επειδή AΔ BΓ , είναι και MΔ BN . Όμως είναι και ΔN MB , άρα το τετράπλευρο  

ΜΒΝΔ έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο. 

 

β) Είναι 
AΔ BΓ

BN MΔ
2 2

   , άρα το Ν είναι μέσο του τμήματος 

ΒΓ. Στο τρίγωνο ΒΕΓ, το Ν είναι μέσο της ΒΓ και η ΝΖ είναι 

παράλληλη στη ΒΕ, άρα το Ζ είναι μέσο του ΕΓ. 

 

γ) ΔΖ//ΜΕ και ΜΕ ΓΕ  δηλαδή ΔΖ ΓΕ . 

Στο τρίγωνο ΔΕΓ το ΔΖ είναι ύψος και διάμεσος(από β ερώτημα) , άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με 

ΔE ΔΓ . 

 

 

1794. α) Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ θεωρούμε Κ,Λ,Μ,Ν τα μέσα των πλευρών του ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ, ΔΑ 

αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόμβος.   (Μονάδες 15) 

β) Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ τα μέσα Κ,Λ,Μ,Ν των πλευρών του ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ, ΔΑ αντίστοιχα είναι 

κορυφές ρόμβου. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ πρέπει απαραίτητα να είναι ορθογώνιο; Να τεκμηριώσετε 

τη θετική ή αρνητική σας απάντηση.       (Μονάδες 10) 

Λύση 

α) Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα  

K A   και 
A

K
2


   (1). 

Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΔΓ, άρα  

MN A  και 
A

MN
2


  (2). 

Τα Λ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΒΓΔ, άρα M B   και 

B
M

2


   (3). 

Τα Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα KN B  και 
B

KN
2


  (4). 

Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, οι διαγώνιες του ΑΓ και ΒΔ είναι ίσες, οπότε από τις  (1),(2),(3),(4) 

προκύπτει ότι K M MN KN   , οπότε το ΚΛΜΝ είναι ρόμβος. 

 

β) Αν το ΚΛΜΝ είναι ρόμβος τότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ θα έχει ίσες διαγώνιες για να ισχύουν τα 

παραπάνω, οπότε δεν είναι απαραίτητο να είναι ορθογώνιο. 

 

 

1798. α) Σε ρόμβο ΑΒΓΔ θεωρούμε Κ,Λ,Μ,Ν τα μέσα των πλευρών του ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ, ΔΑ  

αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.    (Μονάδες 13) 

β) Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι κορυφές ρόμβου.     

              (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα  

K A   και 
A

K
2


   (1). 

Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΔΓ, άρα  

MN A  και 
A

MN
2


  (2). 

Από τις (1),(2) προκύπτει ότι το ΚΛΜΝ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και 

παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

Τα Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΔ, άρα KN B  και 
B

KN
2


 . 
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Επειδή οι ΑΓ,ΒΔ είναι διαγώνιες του ρόμβου, είναι κάθετες, οπότε και οι ΚΛ, ΚΝ που είναι παράλληλες 

προς αυτές θα είναι κάθετες, δηλαδή K 90  

Επειδή το παραλληλόγραμμο ΚΛΜΝ έχει μια ορθή γωνία, είναι ορθογώνιο. 

 

β) Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα  

K A   και 
A

K
2


   (1). 

Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΔΓ, άρα  

MN A  και 
A

MN
2


  (2). 

Τα Λ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΒΓΔ, άρα M B   και 
B

M
2


   (3). 

Τα Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα KN B  και 
B

KN
2


  (4). 

Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, οι διαγώνιες του ΑΓ και ΒΔ είναι ίσες, οπότε από τις  

 (1),(2),(3),(4) προκύπτει ότι K M MN KN   , οπότε το ΚΛΜΝ είναι ρόμβος. 

  

 

1801. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και Δ, Ε, Ζ τα μέσα των 

πλευρών του ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ αντίστοιχα. Αν η διχοτόμος της γωνίας Β 

τέμνει τη ΖΕ στο σημείο Μ και την προέκταση της ΔΕ στο σημείο Ν, να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΖΕΔΒ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 7) 

β) Τα τρίγωνα ΒΖΜ και ΜΕΝ είναι ισοσκελή.  (Μονάδες 10) 

γ) BZ NE        (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Τα Ζ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, άρα ZE B . 

Τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα E AB . 

Το τετράπλευρο ΖΕΔΒ έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο 

 

β) Είναι BM ZMB   ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΖΕ,ΒΔ που  

τέμνονται από τη ΒΝ και BM ZBM   λόγω της διχοτόμησης, άρα  

ZBM ZMB οπότε το τρίγωνο ΖΒΜ είναι ισοσκελές. 

Είναι ZBM MNE  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΝΔ που τέμνονται από την ΒΝ και 

ZMB NME  ως κατακορυφήν, άρα MNE NME , οπότε το τρίγωνο ΜΕΝ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Επειδή το τρίγωνο ΒΖΜ είναι ισοσκελές, ισχύει ότι BZ ZM  και επειδή το τρίγωνο ΜΕΝ  

είναι ισοσκελές ισχύει ότι ME EN . 

Είναι ZE B  (απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου) και B (Δ μέσο ΒΓ),οπότε 

BZ NE ZM ME ZE B       . 

 

 

1802. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, ΑΜ διάμεσός του και Κ το μέσο του ΑΜ. Αν η 

προέκταση της ΒΚ τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ν, και Λ είναι το μέσο του 

ΓΝ, να αποδείξετε ότι: 

α) Το σημείο Ν είναι μέσο του ΑΛ.   (Μονάδες 9) 

β) KM BK AKN       (Μονάδες 9) 

γ) BK 3KN       (Μονάδες 7) 

Λύση 
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α) Στο τρίγωνο ΒΝΓ τα Μ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα M BN  και 
BN

M
2

  (1). 

Στο τρίγωνο ΑΜΛ το Κ είναι μέσο της ΑΜ και KN M , άρα το Ν είναι μέσο της ΑΛ. 

 

β) Η γωνία ΚΜΓ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΒΚΜ, οπότε KM BK BKM   . Όμως  

BKM AKN  ως  κατακορυφήν, άρα KM BK AKN   . 

 

γ) Επειδή τα Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΜΛ, ισχύει ότι:  

(1)

BN
M BN2KN
2 2 4


   .  

Είναι 
BN 3 BN

BK BN KN BN BN 3 3KN
4 4 4

        

 

 

1803. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με B 2A  . Έστω ΑΜ διάμεσος του 

ΑΒΓ και Κ,Λ τα μέσα των ΜΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Να αποδείξετε 

ότι: 

α) MA AM   .    (Μονάδες 7) 

β) M MK  .     (Μονάδες 9) 

γ) Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΛΜΚ.    (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Είναι 
BΓ 2AΓ

MΓ AΓ
2 2

   , άρα το τρίγωνο ΑΜΓ είναι 

ισοσκελές με βάση την ΑΜ  και ισχύει ότι MAΓ AMΓ (1). 

 

β) Τα Μ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα   

ΜΛ// ΑΓ και 
ΑΓ ΜΓ

ΜΛ ΜΚ
2 2

   (ΑΓ=ΜΓ από ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΓ και Κ μέσο) . 

 

γ) ΛMA MAΓ  (2)  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΛΜ και ΑΓ που τέμνονται από την ΑΜ . Από  

(1) και (2) έχουμε ΛMA AMΓ . Άρα η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΛΜΚ. 

 

 

1804. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με AB και Μ,Ν,Κ τα μέσα 

των ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ αντίστοιχα. Αν οι προεκτάσεις  των ΑΒ,ΔΓ τέμνουν 

την προέκταση της ΜΝ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα, να 

αποδείξετε ότι: 

α) MK KN      

(Μονάδες 13) 

β) MEA MZ       (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Τα σημεία Μ και Κ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΔΒΑ, άρα 

MK AB  και 
AB

MK
2

 . 

Τα σημεία Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΒΓΔ, άρα KN ΓΔ  

και 
ΓΔ

KN
2

 . Όμως AB ΓΔ  άρα και MK KN . 
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β) Είναι MEA NMK ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΜΚ, ΑΕ που τέμνονται από την ΜΕ και 

MZΔ K NM  ως εντός εκτός και επί  

τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΚΝ, ΔΖ που τέμνονται από την ΜΖ. 

Όμως  NMK KNM  γιατί το τρίγωνο ΚΜΝ είναι ισοσκελές, άρα και MEA MZΔ . 

 

 

1820. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και οι διάμεσοί του ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ. 

Προεκτείνουμε το τμήμα ΖΕ (προς το Ε) κατά τμήμα EH ZE . Να 

αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΕΗΔΒ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 8) 

β) Η περίμετρος του τριγώνου ΑΔΗ είναι ίση με το  

   άθροισμα των διαμέσων του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 9) 

γ) Οι ευθείες ΒΕ και ΔΗ τριχοτομούν το τμήμα ΖΓ. (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα Ζ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει ότι 

ZE BΓ EH BΔ     και 
BΓ

ZE EH BΔ
2

   .  

Στο τετράπλευρο ΕΗΔΒ δύο απέναντι πλευρές του, οι ΕΗ, ΔΒ είναι ίσες 

και παράλληλες οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

 

β) Είναι BE ΔH  ως απέναντι πλευρές του  παραλληλογράμμου ΕΗΔΒ. 

Επειδή EH ZE  ΚΑΙ AE EΓ  οι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΑΖΓΗ  

διχοτομούνται, οπότε  είναι παραλληλόγραμμο και ισχύει ότι ΓZ AH , γιατί είναι απέναντι πλευρές 

παραλληλογράμμου. 

Για τη περίμετρο του τριγώνου ΑΔΗ έχουμε: AΔ ΔH AH AΔ BE ΓZ     . 

 

γ) Στο τρίγωνο ΒΟΓ το Δ είναι μέσο της ΒΓ και ΔK BO , άρα το Κ είναι μέσο της ΟΓ,  

δηλαδή ΓK KO  (1).  

Στο τρίγωνο ΖΚΗ το Ε είναι μέσο της ΖΗ και EO KH , άρα το Ο είναι μέσο της ΖΚ, δηλαδή  

KO OZ  (2). Από τις (1),(2) είναι K KO OZ   , δηλαδή οι ευθείες ΒΕ και ΔΗ  

τριχοτομούν το τμήμα ΖΓ. 

 

 

1837. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB B   και η διχοτόμος ΒΕ της 

γωνίας Β. Αν AZ BE , όπου Ζ σημείο της ΒΓ και Μ το μέσον της 

ΑΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.           (Μονάδες 7) 

β) M B   και 
B AB

M
2

 
  .           (Μονάδες 10) 

γ) 
B

E M
2

  , όπου Β η γωνία του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΖ το ΒΔ είναι ύψος και διχοτόμος, οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές και ΒΔ διάμεσος. 

 

β) Τα Δ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΖΓ, άρα M Z M B    και 

ισοσκελές

Z B B AB
M

2 2 2





  
     

γ) 
B

E M EB
2

     ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔΜ,ΒΓ που  

τέμνονται από την ΒΕ. 
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1873. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με διάμεσο ΑΜ τέτοια, ώστε AM AB . 

Φέρνουμε το ύψος του ΑΚ και το προεκτείνουμε (προς το Κ) κατά τμήμα 

K  . Προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά τμήμα 

 . 

Να αποδείξετε ότι: 

α)   και 2  .               (Μονάδες 7) 

β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΓ είναι παραλληλόγραμμο.            (Μονάδες 6) 

γ) Το τετράπλευρο ΑΒΔΜ είναι ρόμβος.             (Μονάδες 6) 

δ) Η προέκταση της ΔΜ τέμνει το ΑΓ στο μέσον του Ζ.         (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

α) Τα σημεία Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΕ, άρα ΚΜ ΔΕ  και  

ΔΕ
ΚΜ ΔΕ 2ΚΜ

2
   . Επειδή ΑΔ ΚΜ  και  

ΚΜ ΔΕ , είναι και ΑΔ ΔΕ . 

 

β) Στο τετράπλευρο ΑΒΕΓ οι διαγώνιές του ΑΕ και ΒΓ διχοτομούνται στο 

Μ, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

 

γ) Στο τετράπλευρο ΑΒΔΜ οι διαγώνιές του ΑΔ, ΒΜ διχοτομούνται 

κάθετα στο Κ, οπότε είναι ρόμβος. 

 

δ) Επειδή το ΑΒΔΜ είναι ρόμβος, οι πλευρές του ΑΒ και ΔΜ είναι παράλληλες. 

Στο τρίγωνο ΑΕΓ το Μ είναι μέσο της ΑΕ και η ΜΖ είναι παράλληλη στην ΕΓ, αφού ΜΖ ΑΒ ΕΓ , άρα 

το σημείο Ζ είναι μέσο της ΑΓ. 

 

 

1877. Έστω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με Ο το σημείο τομής των 

διαγωνίων του και Κ το μέσο του ΓΔ. Προεκτείνουμε το τμήμα ΟΚ κατά 

τμήμα KZ KO . Η ΒΖ τέμνει τη διαγώνιο ΑΓ στο Θ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τμήματα ΟΓ και ΒΖ διχοτομούνται.      

(Μονάδες 8) 

β) AO Z              

(Μονάδες 9) 

γ) Τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΔΖΓ είναι ίσα.       (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

 

α) Στο τρίγωνο ΔΒΓ τα Ο,Κ είναι μέσα δύο πλευρών άρα  

OK B  και 
B

OK B 2OK OZ
2


     . Στο τετράπλευρο ΒΓΖΟ οι πλευρές του ΟΖ και ΒΓ είναι 

ίσες και παράλληλες οπότε είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιές του διχοτομούνται.  

Δηλαδή τα τμήματα ΟΓ και ΒΖ διχοτομούνται. 

 

β) Επειδή η ΟΖ είναι ίση και παράλληλη με την ΒΓ και η ΒΓ με τη  

σειρά της είναι ίση και παράλληλη με την ΑΔ, τα τμήματα ΟΖ και ΑΔ  

είναι ίσα και παράλληλα. 

 

γ) Τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΔΖΓ έχουν: 

   1) AO Z   

   2) Z OB   γιατί είναι απέναντι πλευρές στο παραλληλόγραμμο  

                        ΒΓΖΟ και 

   3) ABγιατί είναι απέναντι πλευρές στο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. 

Άρα λόγω του κριτηρίου ΠΠΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα. 
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1889.Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Από το Β φέρουμε 

κάθετη στην διχοτόμο ΑΜ της γωνίας Α, η οποία τέμνει την ΑΜ στο 

Η και την ΑΓ στο Δ. Στην προέκταση της ΑΗ θεωρούμε σημείο Ζ 

τέτοιο ώστε ΑΗ = ΗΖ και έστω Θ το μέσο της πλευράς ΒΓ. Να 

αποδείξετε ότι  

α) το τετράπλευρο ΑΒΖΔ είναι ρόμβος.  

(Μονάδες 9)  

β) ΗΘ//ΒΖ.        

(Μονάδες 9) 

γ) 
2

 
        (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΔ το ΑΗ είναι ύψος και διχοτόμος, οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές και το ΑΗ είναι  

και διάμεσος.  

Άρα ΒΗ = ΗΔ. Επίσης από υπόθεση ισχύει ότι ΑΗ = ΗΖ. Συνεπώς, στο τετράπλευρο ΑΒΖΔ οι διαγώνιες 

του ΑΖ, ΒΔ διχοτομούνται κάθετα, άρα το τετράπλευρο είναι ρόμβος. 

 

β) Το ΗΘ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΒΔΓ, άρα ΗΘ // ΔΓ  ΗΘ // ΑΔ (1) 

Επειδή το ΑΒΖΔ είναι ρόμβος ισχύει ότι BZ // ΑΔ (3). Από τις (1), (3) προκύπτει ότι ΗΘ // ΒΖ 

 

γ) Το ΗΘ ενώνει τα μέσα των πλευρών ΒΔ και ΒΓ του τριγώνου ΒΔΓ οπότε

ΔΓ ΑΓ ΑΔ ΑΓ ΑΒ
ΗΘ

2 2 2

 
    διότι ΑΒ = ΑΔ αφού ΑΒΖΔ είναι ρόμβος. 

 

1898. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΑΔ. Έστω Ε,Ζ και Η τα μέσα των ΒΔ, ΑΔ και ΑΓ 

αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο.                (Μονάδες 10) 

β) Να βρείτε τη σχέση των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ, ώστε το  

   παραλληλόγραμμο ΔΕΖΗ να είναι ρόμβος.                                      (Μονάδες 10) 

γ) Στην περίπτωση που το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ( η γωνία Β ορθή), 

    να βρείτε το είδος του παραλληλογράμμου ΔΕΖΗ.        (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) Τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα EZ AB  και 

AB
EZ

2
 . 

Τα Δ,Η είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα H AB  και 

AB
H

2
  . 

Είναι EZ H  και EZ H , οπότε το ΔΕΖΗ είναι παραλληλόγραμμο αφού δύο απέναντι πλευρές του 

είναι ίσες και παράλληλες. 

β) Είναι ΖΗ, ΕΔ απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΔΕΖΗ, οπότε  

B
B B2ZH E
2 2 4


 

     .  

 Τα  Ζ,Ε είναι μέσα στο τρίγωνο ΑΒΓ ,άρα ΖΕ//ΑΒ και 
AB

ZE
2

  . 

Αν το ΔΕΖΗ είναι ρόμβος, τότε 
AB B

ZE ZH 2AB B
2 4


      . 

 

γ) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Β, τότε επειδή H AB   

   και B AB , θα είναι και B H , δηλαδή H E 90  , οπότε το  

   παραλληλόγραμμο ΔΕΖΗ θα έχει μια ορθή γωνία και θα είναι ορθογώνιο. 
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13743.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και σημείο Μ στην πλευρά ΑΒ. Από το Μ φέρουμε παράλληλη στη ΒΓ 

που τέμνει την ΑΓ στο σημείο Δ.  

α) Να αποδείξετε ότι    .        (Μονάδες 05)  

β) Αν το τρίγωνο ΓΑΒ είναι ισοσκελές με βάση ΑΒ, να προσδιορίσετε τη θέση του σημείου Μ στην 

ΑΒ ώστε το τρίγωνο ΔΜΓ να είναι ισοσκελές με ΔΜ = ΔΓ και να δικαιολογήσετε τους ισχυρισμούς 

σας.            (Μονάδες 10)  

γ) Αν Μ είναι το μέσο του τμήματος ΑΒ και Ε το μέσο του τμήματος ΒΓ να δικαιολογήσετε γιατί το 

τετράπλευρο ΜΔΕΒ είναι παραλληλόγραμμο.       (Μονάδες 10)  

Λύση 

α) Είναι ΔΜΓ ΒΓΜ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΜΔ και ΒΓ 

που τέμνονται από τη ΜΓ. 

 

β) Αν το ΔΜΓ είναι ισοσκελές με ΔΜ = ΔΓ, τότε οι γωνίες στη βάση 

του θα είναι ίσες, δηλαδή ΔΜΓ ΔΓΜ .  

Στο ερώτημα α) αποδείξαμε ότι ΔΜΓ ΒΓΜ  , οπότε  

ΔΓΜ ΒΓΜ , άρα η ΓΜ θα είναι διχοτόμος της γωνίας Γ.  

Όμως από την υπόθεση το τρίγωνο ΓΑΒ είναι ισοσκελές με βάση ΑΒ, 

οπότε η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής Γ θα είναι και διάμεσος 

προς τη βάση του. Δηλαδή το ζητούμενο σημείο Μ είναι το μέσο της 

ΑΒ.  

 

γ) Το Μ είναι το μέσο της ΑΒ και έχουμε φέρει ΜΔ//ΒΓ, άρα το 

σημείο Δ είναι το μέσο της ΑΓ. Δίνεται ότι το σημείο Ε είναι μέσο 

της ΒΓ άρα το τμήμα ΔΕ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, οπότε το ΔΕ είναι παράλληλο 

στην ΑΒ, ή ΔΕ//ΜΒ. Το τετράπλευρο ΜΔΕΒ έχει τις απέναντι πλευρές του ανά δύο παράλληλες, άρα 

είναι παραλληλόγραμμο 

 

 

13745.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, το μέσο Μ της βάσης ΒΓ και τυχαίο εσωτερικό σημείο Δ στη 

βάση του.  

α) Αν από το μέσο Μ φέρουμε παράλληλες προς τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου, που τις 

τέμνουν στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:  

   i. ΜΕ = ΜΖ.           (Μονάδες 6)  

   ii. Το ΑΕΜΖ είναι ρόμβος με περίμετρο ίση με 2ΑΒ.     (Μονάδες 7)  

β) Αν πάρουμε τυχαίο εσωτερικό σημείο Δ στο ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ, διαφορετικό από το μέσο Μ, 

και φέρουμε τις παράλληλες προς τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου, που τις τέμνουν στα σημεία 

Κ και Λ αντίστοιχα, τότε:  

   i. Ποιο είναι το είδος του τετράπλευρου ΑΚΔΛ;  

   ii. Να συγκρίνετε την περίμετρο του τετράπλευρου ΑΚΔΛ με την περίμετρο του ρόμβου ΑΕΜΖ  

       του ερωτήματος α ii) και να διατυπώστε λεκτικά το συμπέρασμα που προκύπτει.    

(Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) i. Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρουμε ΜΕ//ΑΓ, οπότε το Ε είναι μέσο της ΑΒ και  

ΑΓ
ΜΕ

2
  (1), ομοίως επειδή από το μέσο Μ φέρουμε ΜΖ//ΑΒ , το Ζ είναι μέσο της ΑΓ 

και 
ΑΒ

ΜΖ
2

 (2).  

Επιπλέον δίνεται ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ, οπότε από τις 

σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι ΜΕ = ΜΖ.  

 

ii. Από την υπόθεση είναι ΜΕ//ΑΓ ή ΜΕ//ΑΖ και ΜΖ//ΑΒ ή ΜΖ//ΑΕ, οπότε το τετράπλευρο ΑΕΜΖ έχει 

τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, άρα είναι παραλληλόγραμμο.  
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Επιπλέον οι διαδοχικές πλευρές του ΜΕ και ΜΖ είναι ίσες από το α)i. ερώτημα, οπότε το ΑΕΜΖ είναι 

ρόμβος.  

Η περίμετρος του ρόμβου αυτού είναι ίση με 
ΑΒ

ΑΕ ΕΜ ΜΖ ΑΖ 4ΑΕ 4 2ΑΒ
2

      .  

Το τετράπλευρο ΑΕΜΖ είναι ρόμβος οπότε οι τέσσερις πλευρές του είναι ίσες με ΑΕ και 
ΑΒ

ΑΕ
2

  αφού 

Ε μέσο της ΑΒ.  

 

β) i. Από την κατασκευή οι απέναντι πλευρές του τετράπλευρου ΑΚΔΛ είναι 

παράλληλες, αφού ΔΚ//ΑΓ ή ΔΚ//ΑΛ και ΔΛ//ΑΒ ή ΔΛ//ΑΚ. Άρα το ΑΚΔΛ είναι 

παραλληλόγραμμο.  

Θα αποδείξουμε ότι το ΑΚΔΛ, όταν το Δ δεν είναι το μέσο του ΒΓ δε μπορεί να 

είναι ρόμβος.  

Οι γωνίες Γ και 1Δ  είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΔΚ και ΑΓ 

με τέμνουσα την ΒΓ, οπότε 1Δ Γ , άρα 1Δ Β , (αφού οι γωνίες Β και Γ είναι ίσες 

ως γωνίες στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου) .  

Οπότε το ΒΚΔ είναι ισοσκελές τρίγωνο με ΚΔ = ΚΒ (3).  

Όμοια οι γωνίες 2Β και Δ  είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΔΛ και ΑΒ με τέμνουσα 

την ΒΓ, οπότε 2Δ Β  , άρα 2Δ Γ . Άρα το τρίγωνο ΔΛΓ είναι ισοσκελές με ΛΔ = ΛΓ (4).  

Επειδή 1Δ Β  και 2Δ Β ,προκύπτει ότι 1 2Δ Δ Β Γ   . Δηλαδή τα ισοσκελή τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΛΔ 

έχουν τις γωνίες της βάσης τους ίσες μία προς μία, οπότε και οι τρίτες γωνίες του, ΒΚΔ και ΓΛΔ είναι 

μεταξύ τους ίσες.  

Αν το Δ δεν ταυτίζεται με το μέσο Μ της ΒΓ τα τμήματα ΒΔ και ΔΓ δεν είναι ίσα, οπότε και τα τρίγωνα 

ΒΚΔ και ΓΛΔ δεν είναι ίσα. (Αν ήταν ίσα θα έπρεπε και οι πλευρές ΒΔ και ΔΓ που είναι απέναντι από τις 

ίσες γωνίες ΒΚΔ και ΓΛΔ  αντίστοιχα, να είναι ίσες). Οι πλευρές ΔΚ και ΔΛ δεν είναι ίσες, γιατί αν ήταν 

ίσες, τα τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΛΔ θα ήταν ίσα από το κριτήριο ΓΠΓ. Άτοπο, αφού αποδείξαμε ότι τα 

τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΛΔ δεν είναι ίσα. Οπότε οι διαδοχικές πλευρές του παραλληλογράμμου ΑΚΔΛ δεν 

είναι ίσες , επομένως αυτό δεν είναι ρόμβος.  

 

ii. Για την περίμετρο του παραλληλογράμμου ΑΚΔΛ έχουμε ότι είναι ίση με ΑΚ + ΚΔ + ΔΛ + ΛΑ με τη 

βοήθεια των σχέσεων (3) και (4) του β)i. ερωτήματος η περίμετρος γίνεται ίση με  

ΑΚ + ΚΒ +ΓΛ + ΛΑ = ΑΒ + ΑΓ = ΑΒ + ΑΒ = 2ΑΒ.  

Παρατηρούμε ότι η περίμετρος του παραλληλογράμμου που σχηματίζεται όταν το Δ είναι οποιοδήποτε 

εσωτερικό σημείο στη βάση ΒΓ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ είναι σταθερή και ίση με 2ΑΒ. 

 

 

13856.Σε τρίγωνο ΔΕΖ, φέρουμε τη διάμεσο ΔΜ και στην προέκτασή της προς το μέρος του Μ 

παίρνουμε σημείο Θ έτσι ώστε ΔΜ=ΜΘ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΕΖ προς το Ε κατά τμήμα 

ΕΑ=ΕΖ και προς το Ζ κατά τμήμα ΖΓ=ΕΖ.  

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΔΑΜ και ΘΓΜ είναι ίσα.     (Μονάδες 8)  

β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΘΑΔΓ είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδες 8)  

γ) Στο σχήμα της άσκησης που κατασκεύασε στο τετράδιό του ο Γιάννης είναι ΑΔ=12. Πόσο θα 

είναι το μήκος της διαμέσου ΕΗ του τριγώνου ΔΕΖ στο σχήμα του Γιάννη;   (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Το σημείο Μ είναι το μέσο της πλευράς ΕΖ άρα ΜΕ=ΜΖ, επίσης ΕΑ=ΕΖ=ΖΓ (από υπόθεση) άρα: 

ΜΕ+ΕΑ=ΜΖ+ΖΓ ή ΜΑ=ΜΓ.  

Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΔΑΜ και ΘΓΜ που έχουν:  
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- ΔΜ=ΜΘ (από υπόθεση)  

- ΜΑ=ΜΓ (ως άθροισμα ίσων τμημάτων ΜΕ+ΕΑ και 

ΜΖ+ΖΓ)  

- ΔΜΑ ΘΜΓ  (ως κατακορυφήν)  

Τα τρίγωνα είναι ίσα επειδή έχουν δύο πλευρές ίσες μία 

προς μία και τις περιεχόμενες σε αυτές γωνίες ίσες.  

 

β) Το σημείο Μ είναι το μέσο του τμήματος ΔΘ (από 

υπόθεση) και μέσο του τμήματος ΑΓ (ii στη σύγκριση του ερωτήματος α)).  

Στο τετράπλευρο ΘΑΔΓ οι διαγώνιοι ΔΘ και ΑΓ διχοτομούνται στο σημείο Μ, άρα το τετράπλευρο 

ΘΑΔΓ είναι παραλληλόγραμμο.  

 

γ) Το σημείο Η είναι το μέσο της πλευράς ΔΖ αφού η ΕΗ 

είναι διάμεσος. Από υπόθεση έχουμε ΕΑ=ΕΖ, άρα το 

σημείο Ε είναι το μέσο της πλευράς ΑΖ. Στο τρίγωνο ΑΔΖ 

τα σημεία Ε και Η είναι μέσα πλευρών άρα 

AΔ 12
EH ή ΕΗ 6

2 2
   . Στο σχήμα του Γιάννη η 

διάμεσος ΕΗ του τριγώνου ΔΕΖ θα έχει μήκος 6. 

 

3ο Θέμα 
 

11896. Στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ του σχήματος ισχύει ότι ΑΔ = ΒΓ και τα 

σημεία Ε, Ζ, Η και Θ είναι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων ΑΒ, ΑΓ, ΓΔ 

και ΒΔ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:  

α. ΕΖ / / = ΗΘ        

Μονάδες 15  

β. Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι ρόμβος.    

Μονάδες 10 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα Ε, Ζ είναι μέσα δύο πλευρών του οπότε 
ΒΓ

ΕΖ / /
2

   (1) 

Στο τρίγωνο ΔΒΓ τα Θ, Η είναι μέσα δύο πλευρών του, οπότε  
ΒΓ

ΘΗ / /
2

   (2) 

Από τις (1), (2) προκύπτει ότι ΕΖ / / = ΗΘ . 
 
β) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι 

παραλληλόγραμμο. 

Στο τρίγωνο ΒΑΔ τα Ε, Θ είναι μέσα δύο πλευρών του οπότε 
ΑΔ

ΕΘ / /
2

 . Όμως ΑΔ = ΒΓ, οπότε  

ΕΘ ΕΖ . Στο παραλληλόγραμμο ΕΖΗΘ δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες, οπότε είναι ρόμβος. 

 

 

12068. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  90   και Μ το μέσο της υποτείνουσας του ΒΓ. Από το 

Μ φέρουμε και προεκτείνουμε κατά ίσο τμήμα ΔΖ. 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. Το τρίγωνο ΜΒΖ είναι ισοσκελές.          (Μονάδες 8) 

  ii. Το τετράπλευρο ΑΜΒΖ είναι ρόμβος.         (Μονάδες 9) 

β) Αν το αρχικό τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, τι είδους τετράπλευρο είναι το 

ΑΜΒΖ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.         (Μονάδες 8) 

Λύση 
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α) i. Στο τρίγωνο ΜΒΖ το ΒΔ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο είναι 

ισοσκελές με βάση την  ΜΖ. 

 

ii. Είναι ΜΔ ΑΒ και ΑΓ ΑΒ   άρα ΜΔ / /ΑΓ . 

Επειδή Μ μέσο της ΒΓ και ΜΔ//ΑΓ, το Δ είναι μέσο της ΑΒ. 

Στο τετράπλευρο ΜΑΖΒ οι διαγώνιές του διχοτομούνται κάθετα, οπότε είναι ρόμβος. 

 

 

 

β) Είναι 
ΑΓ

ΜΔ ΜΖ ΑΓ
2

   . 

Αν το ΑΒΓ ήταν ορθογώνιο και ισοσκελές τότε ΑΒ = ΑΓ, οπότε και ΜΖ = ΑΒ, οπότε ο 

ρόμβος θα είχε τις διαγώνιες του ίσες και θα ήταν τετράγωνο. 
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ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΜΑ 30  

2ο Θέμα 
 

1537. Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε την πλευρά ΔΑ (προς το Α) κατά τμήμα  

AH A  . Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας Δ η οποία τέμνει την ΑΒ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε 

ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΔΖ είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 12) 

β) Το τρίγωνο ΔΖΗ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία Ζ.    (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Είναι 2 1Δ Z  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που 

τέμνονται από την ΔΖ και 2 1Δ Δ  λόγω της διχοτόμησης της γωνίας Δ, 

άρα 1 1Δ Z . Το τρίγωνο ΑΔΖ έχει δύο γωνίες ίσες και είναι  

ισοσκελές. 

 

β) Επειδή το τρίγωνο ΑΔΖ είναι ισοσκελές με βάση τη ΔΖ, είναι  

ΔA AZ ,όμως ΔA AH , άρα 
ΔH

ZA AΔ AH
2

   . 

Στο τρίγωνο ΔΖΗ η διάμεσος του ΖΑ είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία  

αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την ΔΗ, δηλαδή Z 90 . 

 

 

1548. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  A 90  με B 8cm  . Έστω ΑΜ η 

διάμεσος του τριγώνου και M A   . Αν AM 120  , τότε: 

α) Να δείξετε ότι AB 4cm .   (Μονάδες 12) 

β) Να βρείτε το μήκος της ΜΔ.  (Μονάδες 13) 

 

Λύση 

 

α) Επειδή η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα  του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ισχύει 

ότι 
BΓ

AM MB MΓ
2

   , οπότε τα τρίγωνα ΑΜΓ και ΑΜΒ είναι ισοσκελή με βάσεις 

τις ΑΓ, ΑΒ αντίστοιχα. Επειδή το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΓ, ισχύει 

ότι: Γ ΓAM . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΜΓ έχουμε: 

Γ ΓAM AMΓ 180 2Γ 120 180       2Γ 60 Γ 30   .     

Τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η απέναντι κάθετη πλευρά,  

δηλαδή η ΑΒ είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. Άρα 
BΓ

AB 4cm
2

  . 

 

β) Η ΜΔ είναι ύψος στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΓ που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι και διάμεσος 

του. Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα Μ,Δ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα 
AB 4

M 2cm
2 2
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1551. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  . Στην 

προέκταση της ΒΑ (προς το Α) παίρνουμε σημείο Δ ώστε

AB A   και στη προέκταση της ΔΓ (προς το Γ) 

παίρνουμε σημείο Ε ώστε E . Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΔΓΒ είναι ορθογώνιο.    (Μονάδες 12) 

β) BE A  και 
BE

A
2

    (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Είναι AΔ AB AΓ  , άρα 
ΔB

ΓA
2

 , δηλαδή στο τρίγωνο ΔΓΒ  μια διάμεσός του ισούται με το μισό 

της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την ΔΒ, δηλαδή 

BΓΔ 90 . 

 

β) Επειδή AB AΔ  και ΔΓ ΓE , τα σημεία Α,Γ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΔΒΕ,  άρα 

AΓ BE  και 
BE

AΓ
2

 . 

 

1555. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  . Φέρουμε εκτός του 

τριγώνου τις ημιευθείες Αx και Αy τέτοιες ώστε Ax AB  και 

Ay A  . Στις Αx και Αy θεωρούμε τα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, 

ώστε A AE  . 

α) Να αποδείξετε ότι B E  .   (Μονάδες 12) 

β) Αν Μ και Ν τα μέσα των τμημάτων ΒΔ και ΓΕ αντίστοιχα, να  

   αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ισοσκελές.   

       (Μονάδες 13) 

Λύση 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ έχουν: 

  1) AB AΓ  και 

  2) AΔ AE , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και BΔ ΓE  

 

β) Το ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΔΒ, άρα 
BΔ

AM
2

 . 

Το ΑΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΕΓ, άρα 
EΓ

AN
2

 . 

Επειδή BΔ ΓE , είναι και AM AN , άρα το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ισοσκελές. 

 

 

1564. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  , το ύψος του ΑΔ και τα μέσα 

Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΓΔΖ είναι ίσα.   

(Μονάδες 15) 

β) Το τετράπλευρο ΑΖΔΕ είναι ρόμβος.   

(Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΓΔΖ έχουν: 

  1) BE ΓZ  γιατί είναι μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ 
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  2) BΔ ΓΔ , γιατί το ΑΔ είναι ύψος στο ισοσκελές τρίγωνο που  

                        αντιστοιχεί στη βάση του,  οπότε είναι και διάμεσός  του και 

  3) B Γ  βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. 

   Με βάση το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ η ΔΕ είναι διάμεσος που  

αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα 
AB

ΔE AE BE
2

    (1). 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ, το ΔΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην 

υποτείνουσα, άρα 
AΓ

ΔZ AZ ZΓ
2

    (2) 

Επειδή AB AΓ , από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι στο τετράπλευρο ΑΕΔΖ οι πλευρές του ίσες, 

οπότε είναι ρόμβος. 

 

 

1567. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και 30  . Θεωρούμε το ύψος του ΑΔ και το 

μέσο Ζ της πλευράς ΑΓ.  

α) Να αποδείξετε ότι 
A

Z
2


  .       (Μονάδες 12) 

β) Προεκτείνουμε το ύψος ΑΔ (προς το Δ) κατά ίσο τμήμα ΔΕ. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΓΕ 

είναι ισόπλευρο.         (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Η ΔΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα  

του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ, άρα 
AΓ

ΔZ
2

 . 

 

β)  Στο τρίγωνο ΑΓΕ η ΓΔ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι 

ισοσκελές και η ΓΔ είναι και διχοτόμος του τριγώνου.  

Άρα 2 1Γ Γ 30   και AΓE 60 . Το ισοσκελές τρίγωνο ΑΓΕ έχει μια 

γωνία  του ίση με 60 , άρα είναι  ισόπλευρο. 

 

1586. Δίνεται γωνία xΟy και σημείο Α στο εσωτερικό της. Από το Α 

φέρνουμε τις κάθετες ΑΒ, ΑΓ προς τις πλευρές Οx, Οy της γωνίας 

αντίστοιχα και ονομάζουμε Μ το μέσο του ΟΑ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΒΜΑ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 8) 

β) Το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 8) 

γ) BM 2xO   .    (Μονάδες 9) 

 

Λύση 

 

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΟΑ το ΒΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα  

OA
BM

2
 . Όμως και 

OA
ΑM

2
 , οπότε ΒΜ = ΑΜ και το τρίγωνο ΒΜΑ είναι ισοσκελές. 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΟ το ΓΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα  

OA
ΓM

2
 . Επειδή BM ΓM , το τρίγωνο ΒΓΜ είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΓ. 

γ) Επειδή 
OA

BM OM
2

  , το τρίγωνο ΟΒΜ είναι ισοσκελές με βάση την ΟΒ και ισχύει ότι 

xOA MBO . Η γωνία ΒΜΑ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΒΜΟ, άρα  

BMA xOA MBO 2xOA   . 
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1606. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  A 90  με B 2   και Μ το μέσο της 

ΒΓ. 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες Β και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 8) 

β) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές.   (Μονάδες 8) 

γ) Να βρείτε τη γωνία ΑΜΓ.      (Μονάδες 9) 

 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Α̂ B Γ 180 90 2Γ Γ 180 3Γ 90 Γ 30            και Β 60 . 

 

β) Το ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, οπότε  

ΒΓ
ΑΜ

2
 . Όμως και 

ΒΓ
ΜΓ

2
 , άρα ΑΜ=ΜΓ, οπότε το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Επειδή το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΜΓ, είναι ΓΑΜ Γ 30  . 

Στο τρίγωνο ΑΜΓ είναι ΓΑΜ Γ ΑΜΓ 180 30 30 ΑΜΓ 180 ΑΜΓ 120          

 

 

1614. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ 

και ΑΓ αντίστοιχα. Επιπλέον ισχύουν A E B     με AE 8  και B 10  . 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ορθογώνιο.     

(Μονάδες 8) 

β) Να αποδείξετε ότι B 20  .      

(Μονάδες 8) 

γ) Να υπολογίσετε τη περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.       (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή 
AB

ΔE AΔ ΔB
2

   , στο τρίγωνο ΑΕΒ μια διάμεσός του ισούται με το μισό της πλευράς στην 

οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα αυτή τη πλευρά. 

 

β) Αρχικά είναι AΔ ΔE ΔB 10   . 

Τα Δ, Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα 
BΓ BΓ

ΔE 10 BΓ 20
2 2

     . 

 

γ) Είναι 2τ AB BΓ AΓ 2ΔB 20 2AE 20 20 16 56           

 

 

1615. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ 

και ΑΓ αντίστοιχα. Επιπλέον ισχύουν A E B     με AE 8  και B 10  . 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 6) 

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 10) 

γ) Να υπολογίσετε τη περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.  (Μονάδες 9) 

 

Λύση 

 

α) Επειδή 
AB

ΔE AΔ ΔB
2

   , στο τρίγωνο ΑΕΒ μια διάμεσός του ισούται με το μισό της πλευράς στην 

οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα αυτή τη  

πλευρά. 

 

β) Αρχικά είναι AΔ ΔE ΔB 10   . 
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   Τα Δ, Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα 
BΓ BΓ

ΔE 10 BΓ 20
2 2

     . 

   Επίσης AB 2ΔB 20  , οπότε AB BΓ  και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Είναι 2τ AB BΓ AΓ 20 20 2AE 40 16 56          

 

 

1619. Στο διπλανό σχήμα είναι 
1 2
   και AB 6 . 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες ω και φ.   (Μονάδες 10) 

β) Να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ΑΒΚ ως  

    προς τις γωνίες του.    (Μονάδες 7) 

γ) Να υπολογίσετε το μήκος της ΑΚ, αιτιολογώντας την  

    απάντησή σας.          (Μονάδες 8) 

 

 

Λύση 

 

α) Είναι ω A 60   ως εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων 
1 2ε ,ε  που τέμνονται από την ΑΒ.   

Επειδή 1 2ε ε  και 
2AB ε , είναι και 1AB ε , άρα φ 90 . 

 

β) Επειδή K 90  το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ορθογώνιο. 

 

γ) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΚ έχουμε: 

A ABK 90 60 ABK 90 ABK 30       , τότε όμως η απέναντι κάθετη πλευρά  

του τριγώνου ισούται με το μισό της υποτείνουσας, δηλαδή: 
AB

AK 3
2

  . 

 

1625. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουμε την εξωτερική διχοτόμο Αx 

της γωνίας Α και από το σημείο Γ την κάθετο ΓΔ στην Αx. Τα σημεία Ε και Ζ 

είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 

α) το τρίγωνο ΑΖΔ είναι ισόπλευρο.    

(Μονάδες 13) 

β) το τετράπλευρο ΑΔΖΕ είναι ρόμβος.   (Μονάδες 12) 

 

Λύση 

 

α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, ισχύει ότι: A B Γ 60    

Είναι εξA 180 A 120   και 
εξ

2

A
A 60 Γ

2
   . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ η διάμεσος του 
AΓ

ΔZ AZ
2

  .Το τρίγωνο 

ΑΖΔ είναι ισοσκελές με μία γωνία του ίση με 60 , άρα είναι ισόπλευρο. 

 

β) Τα σημεία Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα 
BΓ AB

EZ
2 2

  . 

Ακόμη είναι 
AB

AE
2

 , 
AΓ AB

AΔ ΔZ AZ
2 2

    , άρα το τετράπλευρο ΑΔΖΕ έχει τις πλευρές του ίσες 

και είναι ρόμβος. 
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1631. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει A 120    και A 3  . 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και να υπολογίσετε τις γωνίες του.  

          (Μονάδες 15) 

β) Αν η πλευρά B 2cm  , να βρείτε το μήκος της ΑΒ.   (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Επειδή A Γ 120   και είναι και A 3Γ  

3Γ Γ 120 4Γ 120 Γ 30       και A 3Γ 3 30 90     

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: 

A B Γ 180 90 B 30 180 B 60          

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Γ 30 , άρα η απέναντι κάθετη πλευρά του 

τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας, άρα
BΓ 2

AB 1cm
2 2

    

 

1633. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και 25  . Δίνονται επίσης η 

διάμεσος ΑΜ, το ύψος ΑΗ από την κορυφή Α και η διχοτόμος ΑΔ της γωνίας Α. 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες AMB, HAB, A B .  

(Μονάδες 15) 

β) Να αποδείξετε ότι MA AH 20    .   

(Μονάδες 10) 

 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε: 

B Γ 90 B 25 90 B 65       . 

Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, άρα 

BΓ
AM MΓ MB

2
   . 

Τα τρίγωνα ΑΜΓ και ΑΜΒ είναι ισοσκελή με βάσεις τις ΑΓ, ΑΒ αντίστοιχα, οπότε 

MAΓ Γ 25   και MAB B 65  . 

Η γωνία ΑΜΒ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΜΓ, άρα AMB MAΓ Γ 50   . 

Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΗΑΒ έχουμε: 

HAB B 90 HAB 65 90 HAB 25       . 

Η γωνία ΑΔΒ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΔΓ, άρα  

A
AΔB ΔAΓ Γ 25 45 25 70

2
       . 

 

β) Είναι MAΔ ΔAΓ MAΓ 45 25 20     και ΔAH ΔAB HAB 45 25 20      

   

 

1638. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και η διχοτόμος της 

γωνίας Γ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Δ, έτσι ώστε B 2cm    . 

Να αποδείξετε ότι: 

α) B 30 .   (Μονάδες 12) 

β) AB 3cm    (Μονάδες 13) 

Λύση 

 



 Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022                                         Ιδιότητες ορθογωνίου τριγώνου 

144 

 

α) Επειδή ΓΔ ΔB , το τρίγωνο ΓΔΒ είναι ισοσκελές με βάση την ΒΓ, άρα 

2

Γ
B Γ

2
  . 

Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: 

Γ
B Γ 90 Γ 90 Γ 2Γ 180

2
           

3Γ 180 Γ 60   και 
Γ

B 30
2

   

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ είναι 1

Γ̂
Γ 30

2
  , άρα 

ΓΔ 2
AΔ 1cm

2 2
   . Τότε 

AB AΔ ΔB 1cm 2cm 3cm      

 

1647. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  , B 35  και Μ το μέσο της ΒΓ. 

α) Να υπολογίσετε τη γωνία Γ.        (Μονάδες 10) 

β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΜΒ.     (Μονάδες 15) 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ  

έχουμε: B Γ 90 35 Γ 90 Γ 55         

 

β) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα,  

άρα 
BΓ

AM MB MΓ
2

   .  

Επειδή AM MB , το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ, άρα 

1A B 35  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΜΒ έχουμε:      

1AMB A B 180 AMB 35 35 180        AMB 110  

 

 

1649. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  , 2 B   και ΑΔ το 

ύψος του. 

α) Να υπολογιστούν οι οξείες γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.  

        (Μονάδες 9) 

β) Να υπολογιστεί η γωνία ΒΑΔ.   (Μονάδες 7) 

γ) Να αποδείξετε ότι: 
AB

B
2

  .    (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: 

B Γ 90 2Γ Γ 90 3Γ 90 Γ 30           και B 2Γ 60  . 

 

β) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ έχουμε: 

B BAΔ 90 60 BAΔ 90 BAΔ 30       . 

 

γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ είναι BAΔ 30 , άρα η απέναντι κάθετη πλευρά είναι ίση  

   με το μισό της υποτείνουσας, δηλαδή 
AB

BΔ
2

 . 
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1655. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και Μ το μέσο 

της ΒΓ. Φέρουμε ημιευθεία Αx παράλληλη στη ΒΓ (στο ημιεπίπεδο 

που ορίζει η ΑΜ με το σημείο Γ). Να αποδείξετε ότι: 

α) MA M A       (Μονάδες 12) 

β) η ΑΓ είναι διχοτόμος της γωνίας ΜΑx. (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του 

ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, άρα  

BΓ
AM MB MΓ

2
   , οπότε το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές με 

βάση την ΑΓ, άρα MAΓ MΓA . 

 

β) Είναι MΓA ΓAx  ως εντός εναλλάξ των  

παραλλήλων Αx, ΒΓ που τέμνονται από την ΑΓ, όμως MAΓ MΓA , άρα MAΓ ΓAx , άρα η ΑΓ 

είναι διχοτόμος της γωνίας ΜΑx. 

 

 

1671. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και  B 30 . Αν τα σημεία Ε και 

Δ είναι τα μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα με E 1  , να υπολογίσετε τα τμήματα: 

α) A .....   (Μονάδες 8) 

β) B .......   (Μονάδες 9) 

γ) A .......   (Μονάδες 8) 

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

Λύση 

 

α) Επειδή τα Δ, Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, είναι  

AΓ AΓ
ΔE 1 AΓ 2

2 2
      

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι B 30 , άρα 
BΓ BΓ

AΓ 2 BΓ 4
2 2

     . 

 

γ) Η ΑΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του    

ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, άρα 
BΓ

AΔ 2
2

  . 

 

 

1675. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  . Από τα μέσα Κ και Λ των 

πλευρών ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα, φέρουμε τα κάθετα τμήματα ΚΕ και ΛΖ στην 

πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΚΕΓ και ΛΖΒ είναι ίσα.  (Μονάδες 15) 

β) EH Z  , όπου Η, Θ τα μέσα των τμημάτων ΚΓ, ΛΒ αντίστοιχα.  

       (Μονάδες 10) 

 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΚΕΓ και ΛΖΒ έχουν: 

  1) KΓ ΛB  γιατί είναι μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ. 

  2) Γ B  γιατί βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. 

Επειδή τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία γωνία τους ίσες, είναι ίσα. 
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β) Η ΕΗ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΚΕΓ, άρα 
KΓ

EH
2



.Η ΖΘ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΛΖΒ, άρα 
ΛB

ZΘ
2

 .  

Επειδή KΓ ΛB , είναι και EH ZΘ . 

 

 

1680. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  . Στις προεκτάσεις 

των πλευρών ΑΒ και ΑΓ προς το Α φέρουμε τμήματα ΒΔ και ΓΕ 

κάθετα στις ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι B E  .  (Μονάδες 10) 

β) Αν Μ το μέσο της ΒΓ, τότε: 

  i. Να αποδείξετε ότι M ME    (Μονάδες 8) 

  ii. Να αποδείξετε ότι η ΑΜ διχοτομεί τη γωνία ΔΜΕ.  (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ έχουν: 

  1) την πλευρά ΒΓ κοινή και 

  2) B Γ  γιατί βρίσκονται στη βάση του  

                   ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. 

Επειδή τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία 

γωνία τους ίσες, είναι ίσα,  οπότε έχουν και BΔ ΓE . 

 

β) i. Το ΔΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου  

ΔΒΓ, άρα 
BΓ

ΔM
2

 (1). Το ΕΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΕΒΓ, άρα 
BΓ

ΕM
2

  (2). Από τις (1),(2) προκύπτει ότι MΔ ME . 

  

 ii. Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΒΑ και ΕΑΓ έχουν: 

   1) BΔ ΓE  και  

   2) AB AΓ , δηλαδή  

έχουν την υποτείνουσα και μια κάθετη πλευρά μια προς μία ίσες, άρα είναι ίσα και έχουν AΔ AE . 

Επειδή MΔ ME  και AΔ AE , τα Μ, Α ισαπέχουν από τα Δ και Ε, άρα η ΜΑ είναι μεσοκάθετος του 

ΔΕ. Στο ισοσκελές τρίγωνο ΜΔΕ, η ΜΑ είναι μεσοκάθετος της βάσης ΔΕ , άρα είναι και  

διχοτόμος της γωνίας ΔΜΕ. 

 

 

1685. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με B 90  και Ζ το μέσο του ΑΓ. Με 

υποτείνουσα το ΑΓ κατασκευάζουμε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΔΓ 

με 90  . 

α) Να αποδείξετε ότι BZ Z  .   (Μονάδες 13) 

β) Αν A B 30  , να υπολογίσετε τις γωνίες ΒΑΔ και ΒΓΔ.     

      (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Η ΒΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ,  άρα 

AΓ
BZ

2
  (1). Η ΔΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί   στην υποτείνουσα του 

BAΔ BAΓ ΔAΓ 60 45 105      ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ, άρα  

AΓ
ΔZ

2
  (2). Από τις (1),(2) προκύπτει ότι BZ ΔZ . 
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β) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: 

BAΓ AΓB 90 BAΓ 30 90 BAΓ 60       . 

Επειδή το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές, οι οξείες γωνίες του είναι  ίσες με 45 , δηλαδή

ΔAΓ AΓΔ 45  . 

Είναι  και BΓΔ AΓB AΓΔ 30 45 75      

 

1690. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90 και B    φέρουμε το ύψος του ΑΔ και την διάμεσό 

του ΑΜ στην πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) B A             (Μονάδες 12) 

β) AM 2   .          (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Οι γωνίες Β και ΑΓΔ είναι οξείες με πλευρές κάθετες ( AB AΓ  και  

BΓ AΔ οπότε είναι ίσες. 

 

β) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου  τριγώνου 

ΑΒΓ, άρα 
BΓ

AM MΓ
2

  , άρα το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές και έχει 1Γ A . Η 

γωνία ΑΜΔ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΜΓ, άρα 1AMΔ Γ A 2Γ   . 

 

 

1691. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με B 60 . Φέρουμε τα ύψη ΑΕ και ΒΖ του 

παραλληλογράμμου που αντιστοιχούν στην ευθεία ΔΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) 
A

Z
2


            (Μονάδες 8) 

β) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ίσο με το τρίγωνο ΒΓΖ,     (Μονάδες 9) 

γ) το τετράπλευρο ΑΒΖΕ είναι ορθογώνιο.      (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή BZ ΔΓ  και ΔΓ AB , είναι BZ AB .  

Τότε ΓBZ 90 60 30   , οπότε στο ορθογώνιο  

τρίγωνο ΒΖΓ ισχύει ότι 
BΓ AΔ

ΓZ
2 2

  . 

 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΕ και ΒΓΖ έχουν: 

  1) AΔ BΓ  γιατί είναι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ και 

  2) BΓZ B 60 Δ    γιατί οι γωνίες ΒΓΖ και Β είναι εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ,  

                                       ΓΔ που τέμνονται από την ΒΓ και οι γωνίες Β και Δ είναι απέναντι  

                                       γωνίες παραλληλογράμμου. 

Άρα τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία γωνία τους ίση και είναι ίσα. 

 

γ) Επειδή E Z ABZ 90   , το τετράπλευρο ΑΒΖΕ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. 

 

 

1702. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ τέτοιο, ώστε A AB . Στην πλευρά ΑΒ θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο, 

ώστε A A    και στην προέκταση της ΒΑ (προς το Α) θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο, ώστε AE A  . 

Να αποδείξετε ότι: 

α) E            (Μονάδες 12) 

β) η γωνία ΕΑΓ είναι διπλάσια της γωνίας ΑΔΓ.     (Μονάδες 13) 

Λύση 
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α) Επειδή AE AΓ AΔ  , στο τρίγωνο ΕΓΔ η διάμεσος του ΓΑ είναι ίση με το μισό 

της πλευράς ΔΕ στην οποία αντιστοιχεί, άρα  το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 

υποτείνουσα την πλευρά αυτή, δηλαδή EΓΔ 90 , άρα ΔΓ EΓ . 

 

β) Επειδή AΔ AΓ , το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΔΓ, άρα 

2Γ AΔΓ .Η γωνία ΕΑΓ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΔΓ, άρα: 

2EAΓ Γ AΔΓ 2AΔΓ   . 

 

 

1704. Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι B 120  και E B   . 

Έστω ΕΖ η διάμεσος του τριγώνου ΔΕΓ. 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες Α και Γ του  

   παραλληλογράμμου.       (Μονάδες8) 

β) Αν Κ είναι το μέσο της ΑΒ, να αποδείξετε 

    ότι EZ AK .       (Μονάδες 9) 

γ) Να υπολογίσετε τη γωνία ΕΖΓ.     (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Οι γωνίες Α και Β είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που τέμνονται από την 

ΑΒ. Δηλαδή A B 180 A 120 180 A 60       . 

Οι γωνίες Α και Γ είναι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου, άρα είναι ίσες, δηλαδή Γ 60 . 

 

β) Η ΕΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του 

ορθογωνίου τριγώνου ΔΕΓ, άρα 
ΔΓ

EZ
2

 . Όμως 
AB

AK
2

  και 

AB ΓΔ  γιατί είναι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου  

ΑΒΓΔ, άρα είναι και EZ AK . 

 

γ) Είναι 
ΔΓ

EZ ZΓ
2

  , άρα το τρίγωνο ΕΖΓ είναι ισοσκελές και 

επειδή έχει Γ 60 , είναι ισόπλευρο. Άρα EZΓ 60 . 

 

 

13653.Σχεδιάζουμε γωνία xOy 60 και παίρνουμε σημείο Α επί της 

πλευράς Οx, τέτοιο ώστε AO = 2. Φέρουμε τη διχοτόμο Οδ της γωνίας 

xOy  και θεωρούμε σημείο Μ στην Οδ, τέτοιο ώστε AΜ = ΑΟ. Να 

υπολογίσετε:  

α) Τη γωνία Oy .      (Μονάδες 6)  

β) Τις γωνίες του τριγώνου ΑΟΜ.    (Μονάδες 9)  

γ) Το μήκος του ύψους ΑB που αντιστοιχεί στη βάση ΟΜ του 

ισοσκελούς τριγώνου ΑΟΜ.     (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Η ημιευθεία Οδ είναι διχοτόμος της γωνίας xÔy, οπότε οι γωνίες xÔδ και δÔy θα είναι ίσες.  

Άρα, o oxOδ δOy 60 :2 30   .  

 

β) Είναι ΑÔΜ = xÔδ = 30o .  

Το τρίγωνο ΑΟΜ είναι ισοσκελές με βάση OΜ, αφού AO = ΑΜ. Επομένως, οι γωνίες ΑOΜ και ΑΜΟ  

είναι ίσες ως προσκείμενες στη βάση. Άρα, ΑOΜ ΑΜΟ 30  .  
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Στο τρίγωνο ΑΟΜ ισχύει:

ΑOΜ ΑΜΟ ΜΑΟ 180 30 30 ΜΑΟ 180 ΜΑΟ 120         . 

 

γ) Φέρουμε το ύψος ΑΒ που αντιστοιχεί στη βάση ΟΜ του ισοσκελούς 

τριγώνου ΑΟΜ.  

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΒ είναι ΑOΒ 30 , oπότε, η απέναντι κάθετη 

πλευρά, δηλαδή η ΑΒ, ισούται με το μισό της υποτείνουσας ΟΑ. Άρα, 

OA 2
AB 1

2 2
    

 

 

13831.Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει 90  . 

α) Να σχεδιάσετε ένα τέτοιο τρίγωνο αν επιπλέον γνωρίζετε ότι ΑΒ > ΑΓ. Ποια είναι η μικρότερη 

γωνία του τριγώνου και γιατί;         (Μονάδες 10)  

β) Αν για το τρίγωνο που σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε στο α) ερώτημα γνωρίζετε επιπλέον ότι η μια 

από τις οξείες γωνίες του είναι ίση με 30ο , τότε να απαντήσετε στα παρακάτω:  

   i. Πόσες μοίρες θα είναι η γωνία   και πόσες η γωνία  ;     (Μονάδες 8)  

   ii. Ποια πλευρά του τριγώνου είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας;   (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Το τρίγωνο θα είναι ορθογώνιο. Απέναντι από την ορθή γωνία Α είναι η μεγαλύτερη πλευρά του 

τριγώνου. Αυτή είναι η ΒΓ. Οι άλλες δύο πλευρές είναι μικρότερες από την ΒΓ και, λόγω της υπόθεσης  

ΑΒ > ΑΓ, άρα η μικρότερη πλευρά του τριγώνου είναι η ΑΓ.  

Όμως, απέναντι από τη μικρότερη πλευρά ενός τριγώνου βρίσκεται η μικρότερη 

γωνία του. Άρα, η γωνία Β είναι η μικρότερη γωνία του τριγώνου.  

 

β) i. Εφόσον η μια οξεία γωνία του τριγώνου ΑΒΓ είναι 30𝜊 η άλλη οξεία γωνία 

του είναι συμπληρωματική της, άρα 60𝜊 . Όμως η μικρότερη γωνία του 

τριγώνου είναι η Β, άρα  

Β 30 και Γ 60  .  

 

ii. Η ΒΓ είναι η υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ. Εφόσον Β 30 η απέναντι κάθετη πλευρά 

της γωνίας Β είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας, άρα η πλευρά ΑΓ είναι ίση με το μισό της 

υποτείνουσας. 

 

13837.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 90  και 60  . 

Θεωρούμε τα σημεία Δ και Ε που είναι τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΓ 

αντίστοιχα.  

Προεκτείνουμε την ΔΕ κατά τμήμα ΕΖ=ΔΕ.  

α) Να αποδείξετε ότι ΓΔ=ΑΖ.  

(Μονάδες 12)  

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΖΑΒ είναι ισοσκελές.  

(Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΓΕΔ που έχουν:  

- ΑΕ=ΕΓ (από υπόθεση)  

- ΕΖ=ΕΔ (από υπόθεση)  

- ΑΕΖ ΓΕΔ  (ως κατακορυφήν)  

Τα τρίγωνα είναι ίσα αφού έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες ίσες, άρα 

ΑΖ=ΓΔ ως απέναντι πλευρές των ίσων γωνιών ΑΕΖ και ΓΕΔ . 

ή 
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Το Ε μέσο των ΖΔ,ΑΓ άρα οι διαγώνιες  του τετραπλεύρου ΑΖΓΔ διχοτομούνται οπότε το τετράπλευρο 

είναι παραλληλόγραμμο και ΑΖ=ΓΔ (απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου) 

 

β) ΑΖ=ΓΔ από το α) ερώτημα και ΓΔ=ΔΒ επειδή το σημείο Δ είναι το μέσο της 

πλευράς ΒΓ. Άρα 
ΒΓ

ΑΖ ΔΒ
2

  .  

Από το άθροισμα των γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ έχουμε ότι Γ 30 , 

συνεπώς η απέναντι κάθετη πλευρά ΑΒ ισούται με το μισό της υποτείνουσας ΒΓ, 

δηλαδή 
ΒΓ

ΑΒ
2

 . Άρα ΑΖ = ΑΒ και το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές. 

 

14876. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με A 120  και 

AB 2A  . Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας Δ του 

παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την ΑΒ στο Ε και στη συνέχεια 

το κάθετο τμήμα ΑΖ στη ΔΕ. Να αποδείξετε ότι: 

α) A E 30      (Μονάδες 10) 

β) 
AB

AZ
4

     (Μονάδες 15) 

Λύση 

 

α) Είναι EΔΓ AEΔ  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που  

τέμνονται από την ΔΕ και EΔΓ AΔE  λόγω της διχοτόμησης της    

 γωνίας Δ, άρα είναι και AΔE AEΔ . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΕ, έχουμε: 

A AΔE AEΔ 180 120 2AΔE 180 2AΔE 60 AΔE 30          . 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΖ είναι AΔE 30 , οπότε η απέναντι κάθετη πλευρά από τη  

   γωνία αυτή ισούται με το μισό της υποτείνουσας, δηλαδή, 
AΔ

AZ
2

 . Όμως  

   
AB

AB 2AΔ AΔ
2

   , άρα 

AB
AB2AZ

2 4
  . 

 

4ο Θέμα 
 

1710. Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και στο εσωτερικό του 

θεωρούμε τα σημεία Γ,Δ ώστε να ισχύει A B  . Επίσης 

θεωρούμε σημείο Ο εκτός του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ έτσι 

ώστε να ισχύουν O A    και B O   . 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. O 60        (Μονάδες 9) 

  ii. OA OB 30            (Μονάδες 9) 

β) Αν Μ το μέσον του τμήματος ΑΒ, να αποδείξετε ότι 2OM OA .   (Μονάδες 7) 

Λύση 

α) i.  Είναι AΓ OΓ ΓΔ ΔB OΔ    , οπότε το τρίγωνο  ΟΓΔ 

είναι ισόπλευρο και οι γωνίες του είναι ίσες με 60 .  

Άρα ΓOΔ 60 . 
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ii. Επειδή OΓ AΓ , το τρίγωνο ΟΑΓ είναι ισοσκελές και έχει OAΓ AOΓ . 

Η γωνία OΓΔ  είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΟΓΑ  , άρα    

OΓΔ OAΓ AOΓ 60 OAΓ AOΓ 60 2OAΓ OAΓ 30            

Όμοια : Η γωνία OΔB  είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΟΓΑ , άρα    

OΔB BOΔ ΔBO 60 BOΔ ΔBO 60 2ΔBO ΔBO 30            

 

β) Επειδή OAΓ OBΔ 30  , το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές και η διάμεσός του ΟΜ είναι και ύψος 

του. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΜΑ, είναι ΟΑΜ 30 , άρα 
OA

OM 2OM OA
2

   . 

 

1713. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει A 2B    και έστω 

ΑΔ ύψος και ΒΕ διχοτόμος του τριγώνου που 

τέμνονται στο Ζ.  

α) Να αποδείξετε ότι: 

   i.  B 60  και AZ BZ    (Μονάδες 10)   

   ii. 
3

A BZ
2

      (Μονάδες 8)  

β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο ΑΖΕ είναι 

ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες γωνίες του 

τριγώνου.       (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) i. Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι:  
A Γ 2B

A B Γ 180 2B B 180
 

       3B 180 B 60   . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ είναι B BAΔ 90 BAΔ 30    . 

Επειδή η ΒΕ είναι διχοτόμος της γωνίας Β, ισχύει ότι:
B

ABE 30
2

  . 

Επειδή ABE BAΔ 30  , το τρίγωνο  ΑΒΖ είναι ισοσκελές, οπότε AZ AB . 

 

ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΔΖ είναι ZBΔ 30 , άρα
1

ZΔ BZ
2

 . 

Είναι 
1 3

AΔ AZ ZΔ BZ BZ BZ
2 2

     . 

β) Αν το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο, τότε ΔAΓ 60 . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ είναι ΔAΓ Γ 90 Γ 30    . B 60  από α) i), τότε  

BAΓ B Γ 180 BAΓ 90     . 

 

1721. Οι κύκλοι  K,  και  ,3   εφάπτονται εξωτερικά στο 

Α. Μια ευθεία εφάπτεται εξωτερικά και στους δύο κύκλους 

στα σημεία Β και Γ αντίστοιχα και τέμνει την προέκταση της 

διακέντρου ΚΛ στο σημείο Ε. Φέρουμε από το σημείο Κ 

παράλληλο τμήμα στην ε που τέμνει το τμήμα ΛΓ στο Δ. 

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΔΚ  

   είναι ορθογώνιο.   (Μονάδες 9) 

β) Να αποδείξετε ότι K 30  . (Μονάδες 8) 

γ) Να αποδείξετε ότι E 6   .  (Μονάδες 8) 

Λύση 
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α) Επειδή τα ΚΒ,ΓΔ είναι ακτίνες που καταλήγουν στα σημεία 

επαφής με την ε, ισχύει ότι KB ε  και . Επειδή  KΔ ε  θα  

είναι και KB KΔ , ΓΔ KΔ .  

Το τετράπλευρο ΒΓΔΚ έχει 3 ορθές και είναι ορθογώνιο. 

 

β) Είναι ΔΛ ΛΓ ΓΔ 3ρ ρ 2ρ      και  

KΛ KA AΛ ρ 3ρ 4ρ     . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΚΔΛ η κάθετη πλευρά ΔΛ είναι ίση με 

το μισό της υποτείνουσας  ΚΛ, άρα η  

απέναντι γωνία, δηλαδή η ΔKΛ  είναι ίση με 30 . 

 

γ) Είναι E ΔKΛ 30  ως εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΚΔ και ΕΓ που τέμνονται από 

την ΕΛ , οπότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΓΛ ισχύει ότι: 
EΛ

ΓΛ EΛ 2ΓΛ 2 3ρ 6ρ
2

       

 

1737. Θεωρούμε ορθογώνιο ΑΒΓ  A 90  και το ύψος του ΑΗ.  

Ονομάζουμε Δ και Ε τα συμμετρικά σημεία του Η ως προς τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Αν Μ 

είναι το σημείο τομής του τμήματος ΗΔ με την πλευρά ΑΒ και Ν είναι το σημείο τομής του ΗΕ με 

την πλευρά ΑΓ, να αποδείξετε ότι:  

α) AH A AE            (Μονάδες 10) 

β) Η γωνία ΕΗΔ είναι ορθή.        (Μονάδες 8) 

γ) Τα σημεία Ε,Α και Δ είναι συνευθειακά και 
ΔΕ

ΜΝ
2

     (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α)  Στο τρίγωνο ΑΗΔ, η ΑΚ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο είναι  

ισοσκελές με AH AΔ  και η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΗΑΔ. 

Στο τρίγωνο ΕΑΗ το ΑΛ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο είναι  

ισοσκελές με AH AE  και η ΑΛ είναι διχοτόμος της γωνίας ΕΑΗ.  

Άρα AH AΔ AE    

  

β) Το τετράπλευρο ΝΑΜΗ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο, άρα EHΔ 90 . 

  

γ) Έστω EAΛ ΛAH ω   και HAK KAΔ φ  . Επειδή ΛAK 90 , είναι  

ω φ 90  .Είναι EAΔ ω ω φ φ 2ω 2φ 2 90 180         , άρα τα σημεία Ε,Α,Δ είναι 

συνευθειακά. 

Στο τρίγωνο ΕΗΔ τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών του, οπότε ΜΝ=ΔΕ/2. 

 

 

1738. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με B 2   και η διχοτόμος ΒΔ της γωνίας 

Β. Από το μέσο Μ της ΑΓ φέρνουμε παράλληλη στη διχοτόμο ΒΔ που 

τέμνει την πλευρά ΒΓ στο Ν. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 5) 

β) Το τρίγωνο ΜΝΓ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 10) 

γ) AN B  .     (Μονάδες 10) 

 

Λύση 

 

α) Είναι 
ˆB 2Γ

Δ BΓ Γ
2 2

   , οπότε το τρίγωνο ΔΒΓ έχει δύο γωνίες του ίσες και είναι ισοσκελές. 

 

Μ 

Ν 
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β) Είναι MNΓ ΔBΓ  ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΒΔ, ΜΝ που τέμνονται  

από την ΒΓ και επειδή ΔBΓ Γ  είναι και MNΓ Γ . Το τρίγωνο ΜΝΓ έχει δύο γωνίες του ίσες και  

είναι ισοσκελές. 

 

γ) Επειδή το τρίγωνο ΜΝΓ είναι ισοσκελές με βάση τη ΝΓ, είναι 
AΓ

MN MΓ MA
2

   . 

Στο τρίγωνο ΑΝΓ η διάμεσός του ΝΜ είναι ίση με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το 

τρίγωνο είναι ορθογώνιο με ANΓ 90 , δηλαδή AN BΓ . 

 

 

1759. Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με γωνία Α αμβλεία, ισχύει ότι AB 2A  . Τα σημεία Ε και Ζ, 

είναι μέσα των πλευρών του ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα. Από το Δ φέρουμε τη ΔΗ κάθετη στην 

προέκταση της ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ρόμβος.      (Μονάδες 8) 

β) Το τρίγωνο ΕΖΗ είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 9) 

γ) Το τμήμα ΗΕ, είναι διχοτόμος της γωνίας ΖΗΓ.     (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Είναι 
AB ΓΔ

AE ΔZ
2 2

    και επειδή AE ΔZ , το τετράπλευρο 

ΑΔΖΕ είναι παραλληλόγραμμο. Όμως 
AB

AE AΔ
2

  , δηλαδή το 

παραλληλόγραμμο  ΑΔΖΕ έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες και 

είναι ρόμβος. 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΗΓΔ το ΗΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί 

στην υποτείνουσα, άρα  
ΑΔΖΕρόμβοςΓΔ 2ΔΖ

HZ ΔΖ EZ
2 2

    , άρα το 

τρίγωνο ΕΖΗ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Επειδή το τρίγωνο ΕΗΖ είναι ισοσκελές με βάση την ΕΗ, ισχύει ότι ZEH ZHE . 

Όμως ZEH EHΓ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΕΖ, ΒΗ που τέμνονται από την ΕΗ, άρα και 

ZHE EHΓ , δηλαδή η ΕΗ διχοτομεί τη γωνία ΖΗΓ. 

 

 

1761. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία Α ίση με 120  και γωνία 

Β ίση με 45 . Στην προέκταση της ΒΑ προς το Α, παίρνουμε 

τμήμα A 2AB  . Από το Δ φέρνουμε την κάθετη στην ΑΓ 

που την τέμνει στο σημείο Κ. Να αποδείξετε ότι: 

α) A K 30       (Μονάδες 6) 

β) Το τρίγωνο ΚΑΒ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 6) 

γ) Αν Ζ το μέσο της ΔΑ, τότε ZKB 90  (Μονάδες 6) 

δ) Το σημείο Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του  

   τμήματος ΒΔ.    (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Είναι KAΔ ΓAB 180 KAΔ 120 180 KAΔ 60       . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΚΑΔ ισχύει ότι: KAΔ AΔK 90 60 AΔK 90 AΔK 30        
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β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΚ είναι AΔK 30 , άρα 
AΔ 2AB

AK AB
2 2

   , άρα το  

τρίγωνο ΚΑΒ είναι ισοσκελές. 

 

γ) 
AΔ 2AB

AZ AB AK
2 2

    .Άρα Α μέσο και
BZ

AK
2

  .   

Επομένως το τρίγωνο ΒΚΖ είναι ορθογώνιο με BKZ 90    

 

δ) Επειδή ABK AΔK 30  , το τρίγωνο ΚΒΔ είναι ισοσκελές, άρα KB KΔ . Επειδή το Κ ισαπέχει 

από τα Β,Δ βρίσκεται στη μεσοκάθετο του ΒΔ. 

 

1771 . Δύο κύκλοι    1 2
O, , K,   εφάπτονται εξωτερικά στο Ν. 

Μια ευθεία ε εφάπτεται στους δύο κύκλους στα σημεία Α,Β 

αντίστοιχα. Η κοινή εφαπτομένη των κύκλων στο Ν τέμνει την ε 

στο Μ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το Μ είναι μέσο του ΑΒ.   (Μονάδες 7) 

β) OMK 90                           (Μονάδες 9) 

γ) ANB 90                            (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Τα ΜΑ,ΜΝ είναι εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από το Μ προς τον κύκλο  1O,ρ , άρα είναι ίσα. 

Τα ΜΒ,ΜΝ είναι εφαπτόμενα τμήματα  που άγονται από το Μ προς 

τον κύκλο    2K,ρ ,άρα είναι ίσα. Δηλαδή MA MB MN  . 

 

β) Η διακεντρική ευθεία ΜΟ διχοτομεί τη γωνία ΑΜΟ, άρα 

ˆAMO OMN ω  . 

Η διακεντρική ευθεία ΜΚ διχοτομεί τη γωνία των εφαπτομένων 

ΝΜΒ, άρα ˆNMK KMB φ  . 

Είναι AMB 180 2ω 2φ 180 ω φ 90       , άρα 

OMK ω φ 90   . 

γ) 
ΑΒ

ΝΜ
2

  και ΝΜ διάμεσος στο τρίγωνο ΑΝΒ. Άρα το τρίγωνο ΑΝΒ ορθογώνιο  με ορθή την  

γωνία ΑΝΒ. 

 

 

1781. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στη διαγώνιο ΑΓ θεωρούμε σημεία Ι, Ο, Η 

ώστε AI IO OH H    . Αν Ε, Θ και Ζ τα μέσα των πλευρών ΔΓ, ΑΒ και ΒΓ 

αντίστοιχα να αποδείξετε ότι: 

α) Το τετράπλευρο ΟΖΓΕ είναι τετράγωνο.   (Μονάδες 7) 

β) 
A

ZH
4


        (Μονάδες 8) 

γ) Το τετράπλευρο ΙΘΖΗ είναι ορθογώνιο με Z 2 I   . (Μονάδες 10) 

Λύση 
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α) Τα Ο,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΓ, άρα OE AΔ  και 
AΔ

OE
2

 .   

Όμως AΔ BΓ , οπότε OE ZΓ  και 
BΓ

OE ΓZ
2

  . Το τετράπλευρο ΟΖΓΕ έχει 

δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο και 

επειδή έχει Γ 90  είναι ορθογώνιο. Είναι  

AΔ ΓΔ
OE EΓ ΓZ ZO

2 2
     , οπότε το ΟΖΓΕ είναι τετράγωνο. 

 

β) Η ΖΗ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΖΓ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα 

AΓ
OΓ AΓ2ZH
2 2 4

   . 

γ) Επειδή τα Θ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΘZ AΓ ΘZ IH και 

AΓ
ΘZ

2
 . Είναι 

AO OΓ AΓ
IH IO OH ΘZ

2 2 2
      . 

Το τετράπλευρο ΙΘΖΗ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι 

παραλληλόγραμμο. Στο ισοσκελές τρίγωνο ΟΖΓ, το ΖΗ είναι διάμεσος, οπότε είναι και ύψος, δηλαδή 

ZHO 90 . Επειδή το παραλληλόγραμμο ΙΘΖΗ έχει μία ορθή γωνία, είναι ορθογώνιο. 

 

1787. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με AB 2B  , 

τη γωνία Α αμβλεία και Μ το μέσο της ΓΔ. Φέρουμε κάθετη στην ΑΔ 

στο σημείο Α, η οποία τέμνει την ΒΓ στο Η. Αν η προέκταση της ΗΜ 

τέμνει την προέκταση της ΑΔ στο Ε, να αποδείξετε ότι: 

α) Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΑΒ. (Μονάδες 9) 

β) Τα τμήματα ΕΗ, ΔΓ διχοτομούνται. (Μονάδες 8) 

γ) E MA       (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Είναι 1BAM M  (1) ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ  

που τέμνονται από την ΑΜ. 

Επειδή το Μ είναι μέσο του ΔΓ ισχύει ότι  

ΔΓ AB 2BΓ
ΔM BΓ AΔ

2 2 2
     , άρα το τρίγωνο ΔΑΜ είναι  

ισοσκελές και έχει 1ΔMA A (2). 

Από τις (1),(2) είναι 1BAM A , οπότε η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΑΒ. 

β) Τα τρίγωνα ΔΕΜ και ΜΗΓ έχουν: 

  1) ΔM MΓ  

  2) ΔME HMΓ  ως κατακορυφήν και 

  3) ΕΔΜ Γ  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΔΓ. 

Με βάση το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ME MH . 

Επειδή ΔM MΓ  και ME MH , τα τμήματα ΕΗ, ΔΓ διχοτομούνται. 

 

γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΗ, η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα 

EH
AM ME MH

2
   , οπότε το τρίγωνο ΑΜΕ είναι ισοσκελές και ισχύει ότι 1E A . 

Όμως είναι και 1ΔMA A , άρα E ΔMA . 
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1796. Δύο ίσοι κύκλοι  O,  και  K,  εφάπτονται εξωτερικά 

στο σημείο Ε. Αν ΟΑ και ΟΒ είναι τα εφαπτόμενα τμήματα από 

το σημείο Ο στον κύκλο  K, , να αποδείξετε ότι: 

α) AE BE      (Μονάδες 9) 

β) AOK 30      (Μονάδες 8) 

γ) Το τετράπλευρο ΑΚΒΕ είναι ρόμβος. (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Τα τρίγωνα ΟΑΕ και ΟΒΕ έχουν: 

  1)   τη πλευρά ΟΕ κοινή 

  2) OA OB   γιατί τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από  

                         σημείο εκτός κύκλου προς αυτόν είναι ίσα και 

  3) AOE EOB  γιατί η διακεντρική ευθεία ΟΚ  

                             διχοτομεί τη γωνία  ΑΟΒ των εφαπτομένων 

Με βάση το κριτήριο ισότητας ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε έχουν και AE BE . 

 

β) Επειδή η ΑΚ είναι ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής με την ΟΑ, θα είναι OA AK .Στο 

ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΚ είναι AK ρ  και 
OK

OK 2ρ 2AK AK
2

    , δηλαδή μια κάθετη πλευρά 

ισούται με το μισό της υποτείνουσας, άρα η απέναντι γωνία από τη πλευρά αυτή είναι 30 , δηλαδή  

AOK 30 . 

 

γ) Το τμήμα ΑΕ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΚ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα  

OK
AE ρ

2
  .Το τμήμα ΒΕ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΒΚ που αντιστοιχεί στην  

υποτείνουσα του, άρα 
OK

BE ρ
2

  . Επειδή AE BE KB AK ρ    , το τετράπλευρο ΑΚΒΕ είναι 

ρόμβος. 

 

1806. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή. Φέρουμε τη διάμεσο του ΑΜ και σε 

τυχαίο σημείο Κ αυτής φέρουμε κάθετη στην ΑΜ η οποία τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε 

αντίστοιχα. Αν Η είναι το μέσο του ΔΕ να αποδείξετε ότι: 

α) B BAM           (Μονάδες 8) 

β) A H AH   .         (Μονάδες 9) 

γ) Η ευθεία ΑΗ τέμνει κάθετα τη ΒΓ.       (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΒΓ, άρα 
BΓ

AM MB MΓ
2

   , άρα το τρίγωνο ΑΜΒ είναι 

ισοσκελές με βάση την ΑΒ και ισχύει ότι B BAM . 

 

β) Το ΑΗ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του  

ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΕ, άρα 
ΔE

AH HΔ HE
2

   , άρα το τρίγωνο  ΑΗΔ 

είναι ισοσκελές με βάση την ΑΔ και ισχύει ότι AΔH ΔAH . 

γ) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΚΔ, έχουμε:  

BAM AΔH 90 B AΔH 90      AΔH 90 B ΔAH    

Στο τρίγωνο ΑΛΒ έχουμε Δ A H B 90 B   B 90 . Άρα και AΛB 90 , δηλαδή AH BΓ . 
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1808. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A   και Δ,Ε τα μέσα των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ 

αντίστοιχα. Στην προέκταση της ΔΕ (προς το Ε) θεωρούμε σημείο Λ ώστε E AE   και στη 

προέκταση της ΕΔ (προς το Δ) θεωρούμε σημείο Κ τέτοιο, ώστε K A   . Να αποδείξετε ότι: 

α) K E            (Μονάδες 6) 

β) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ορθογώνια.     (Μονάδες 9) 

γ) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ίσα.      (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Είναι 
AB AΓ

KΔ AΔ AE ΛE
2 2

     . 

 

β) Επειδή 
AB

KΔ
2

 , μια διάμεσος στο τρίγωνο ΑΚΒ ισούται με το μισό  

της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη πλευρά αυτή. 

Επειδή 
AΓ

ΛE
2

 , μια διάμεσος στο τρίγωνο ΑΚΒ ισούται με το μισό  

της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με  

υποτείνουσα τη πλευρά αυτή. 

 

γ) Τα τρίγωνα ΑΚΔ και ΑΕΛ έχουν: 

  1) AΔ AE  

  2) KΔ ΛE  και 

  3) AΔK AEΛ  ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών AΔE  και AEΔ  ( το τρίγωνο  

      ΑΔΕ είναι ισοσκελές) 

Με βάση το κριτήριο ισότητας ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε έχουν και AK AΛ . 

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ έχουν: 

  1) AK AΛ  και   2) AB AΓ ,  

δηλαδή έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια κάθετη πλευρά του ενός τριγώνου είναι ίση με μια 

κάθετη πλευρά του άλλου, οπότε είναι ίσα. 

 

 

1811. Δίνονται δύο παράλληλες ευθείες (ε) και (ζ) 

και μια τρίτη που τις τέμνει στα σημεία Α και Β αντίστοιχα. 

Θεωρούμε τις διχοτόμους των εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών 

που σχηματίζονται, οι οποίες τέμνονται σε σημείο Δ. Αν Μ είναι το 

μέσον του ΑΒ, να αποδείξετε ότι: 

α) B A 90      (Μονάδες 9) 

β) BM 2M A      (Μονάδες 8) 

γ) M      (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Έστω ΑΔ, ΒΔ οι διχοτόμοι των εντός και επί τα αυτά μέρη 

γωνιών ΓΑΜ και ΜΒΕ. Έστω MBΔ ΔBE ω   και 

MAΔ ΔAΓ φ  . 

Επειδή οι γωνίες  ΓΑΜ και ΜΒΕ είναι εντός και επί τα αυτά 

μέρη των παραλλήλων ε, ζ που τέμνονται από την ΑΒ, είναι  

παραπληρωματικές, άρα 

ΓAM MBE 180 2φ 2ω 180      φ ω 90  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΒ, έχουμε: 

BΔA ω φ 180 BΔA 90 180 BΔA 90         

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ η ΔΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, οπότε  

Λ 

Κ 
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AB
ΔM MA MB

2
   , άρα το τρίγωνο ΑΜΔ είναι ισοσκελές και οι γωνίες που αντιστοιχούν στη βάση 

του ΑΔ είναι ίσες. Δηλαδή MAΔ MΔA φ  . 

Η γωνία ΒΜΔ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΜΔ, οπότε: BMΔ MΔA MAΔ 2MΔA    

 

γ) Είναι BMΔ MBE 2φ 2ω 180    . 

Οι γωνίες ΒΜΔ και ΜΒΕ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των ΜΔ, (ζ) που τέμνονται από την ΜΒ και 

επειδή είναι παραπληρωματικές, οι ευθείες ΜΔ και (ζ) είναι παράλληλες, άρα και M ε . 

 

 

1812. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και Μ 

τυχαίο σημείο της πλευράς ΒΓ. Φέρουμε τις διχοτόμους γωνιών 

ΒΜΑ και ΑΜΓ οι οποίες τέμνουν τις ΑΒ και ΑΓ  στα σημεία Δ και Ε 

αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι η γωνία ΔΜΕ είναι ορθή.    (Μονάδες 12) 

β) Αν Κ το μέσο του ΔΕ, να αποδείξετε ότι MK KA . 

          (Μονάδες 13) 

Λύση 

 

α) Επειδή η ΜΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΜΑ, είναι 

BMΔ ΔMA ω   και επειδή η ΜΕ είναι διχοτόμος της γωνίας 

ΑΜΓ, ισχύει ότι AME EMΓ φ  . 

Είναι AMB AMΓ 180 2ω 2φ 180       

ω φ 90  . Όμως ΔME ω φ  , άρα ΔME 90 . 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΕ, η ΔΚ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα 
E

AK
2


 . 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΜΕ, η ΜΚ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα 
E

MK
2


 . 

Οπότε 
E

AK MK
2


  . 

 

1824. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και στην προέκταση της ΓΒ 

προς το Β, θεωρούμε σημείο Δ τέτοιο, ώστε B AB   

ενώ στη προέκταση της ΒΓ προς το Γ, θεωρούμε σημείο 

Ε τέτοιο, ώστε E A   . Αν οι εξωτερικοί διχοτόμοι 

των γωνιών Β και Γ τέμνουν τις ΑΔ και ΑΕ στα σημεία 

Κ και Λ αντίστοιχα και η ΚΛ τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα 

σημεία Μ και Ν αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) Τα σημεία Κ και Λ είναι μέσα των ΑΔ και ΑΕ 

αντίστοιχα.          (Μονάδες 8) 

β) Τα τρίγωνα ΚΜΑ και ΑΝΛ είναι ισοσκελή.      (Μονάδες 9) 

γ) 
AB A B

K
2

   
          (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή BΔ AB , το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές και το ΒΚ 

είναι διχοτόμος που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι  

ύψος και διάμεσος του τριγώνου. Άρα το Κ  είναι μέσο του ΑΔ. 

Επειδή ΓE AΓ , το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές και το ΓΛ είναι 

διχοτόμος που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι ύψος και διάμεσος 

του τριγώνου. Άρα το Λ είναι μέσο του ΑΕ. 
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β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΒ το ΚΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα  

AB
KM MA

2
  , άρα το τρίγωνο ΚΜΑ είναι ισοσκελές. 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΛΓ το ΛΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του,  

άρα 
A

N NA
2


   , άρα το τρίγωνο ΑΝΛ είναι ισοσκελές. 

 

γ) Στο τρίγωνο ΑΔΕ τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα η ΚΛ είναι παράλληλη στη ΒΓ. 

Στο τρίγωνο ΑΒΔ το Κ είναι μέσο της ΑΔ και η ΚΜ είναι παράλληλη στην ΒΔ, άρα το Μ είναι μέσο της 

ΑΒ. Στο τρίγωνο ΑΓΕ το Λ είναι μέσο του ΑΕ και η ΛΝ είναι παράλληλη στην  ΓΕ, άρα το Ν είναι μέσο 

της ΑΓ. Άρα 
2


   και 

2


   

Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών, άρα 
B

MN
2


 . 

Είναι 
B B E AB B A AB A

K KM MN N
2 2 2 2 2 2 2

      
            . 

 

 

1831. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και B 2  . 

Φέρουμε το ύψος του ΑΔ και σημείο Ε στην προέκταση της ΑΒ τέτοιο, ώστε 

BE B  . 

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΔΕ. (Μονάδες 9) 

β) Να αποδείξετε ότι: 

     i. 
AB

BE
2

      (Μονάδες 8) 

     ii. AE       (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε: 

B Γ 90 2Γ Γ 90 3Γ 90 Γ 30         και B 60 . 

Είναι EBΔ 180 B 180 60 120     .  

Από το άθροισμα γωνιών του ισοσκελούς τριγώνου ΒΔΕ έχουμε: 

EBΔ E EΔB 180 120 2E 180 E 30 EΔB          

 

β)i. Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ έχουμε: 

BAΔ B 90 BAΔ 60 90 BAΔ 30       , οπότε στο  

τρίγωνο αυτό ισχύει ότι:
AB AB

BΔ BE
2 2

   . 

 

ii. Έστω Μ το μέσο της ΒΓ. Επειδή η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί 

στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, ισχύει ότι  

BΓ
AM MB

2
  . Το ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΒ έχει B 60 , άρα είναι 

ισόπλευρο και ΑΒ ΒΜ ΜΓ  . Στο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΜΒ το ΑΔ είναι ύψος άρα είναι και διάμεσος, 

δηλαδή BΔ ΔM . Είναι AE AB BE MΓ BΔ MΓ MΔ ΓΔ       . 
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1832. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με τις γωνίες Β και Γ οξείες και Δ,Μ και Ε τα 

μέσα των πλευρών του ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στις μεσοκάθετες των 

ΑΒ και ΒΓ και εκτός του τριγώνου ΑΒΓ θεωρούμε σημεία Ζ και Η 

αντίστοιχα, τέτοια, ώστε 
AB

Z
2

  και 
B

EH
2


 . 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. Το τετράπλευρο ΒΔΜΕ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 5) 

 ii. Τα τρίγωνα ΖΔΜ και ΕΜΗ είναι ίσα.  (Μονάδες 10) 

β) Αν τα σημεία Ζ, Δ, Ε είναι συνευθειακά, να αποδείξετε ότι A 90 .

       (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή τα σημεία Δ και Μ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, ισχύει ότι 

M B M BE    και 
B

M BE
2


   .  

Στο τετράπλευρο ΒΔΜΕ δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και 

παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

ii. Τα τρίγωνα ΖΔΜ και ΕΜΗ έχουν: 

  1) 
AB

Z B ME
2

      γιατί τα ΒΔ και ΜΕ είναι απέναντι  

                                         πλευρές παραλληλογράμμου 

  2) 
B

M BE EH
2


     γιατί τα ΜΔ, ΒΕ είναι απέναντι  

                                         πλευρές παραλληλογράμμου και 

  3) MEH ZΔM  γιατί MEH 90 MEΓ  , ZΔM 90 AΔM  ,             

                                  MEΓ B  ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΜΕ, ΑΒ που  

                                  τέμνονται από την ΒΕ και AΔM B ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των  

                                  παραλλήλων ΜΔ, ΒΓ που τέμνονται από την ΒΔ. 

   Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

β) Επειδή η ΖΔ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ, αν τα Ζ, Δ, Ε είναι 

συνευθειακά, τότε το Ε ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ οπότε ισαπέχει 

από τα Α και Β. Δηλαδή EA EB . Όμως 
BΓ

EB
2

 , άρα  

και 
BΓ

AE
2

 . Στο τρίγωνο ΑΒΓ μια διάμεσός του, η ΑΕ είναι ίση με το 

μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι 

ορθογώνιο με A 90 . 

 

1850.  Στο διπλανό σχήμα το ορθογώνιο ΕΖΗΘ παριστάνει ένα τραπέζι του 

μπιλιάρδου. Μια μπάλα του μπιλιάρδου ξεκινάει από σημείο Α της 

μεσοκαθέτου του τμήματος ΕΖ  και χτυπώντας διαδοχικά στους τοίχους ΕΘ, 

ΘΗ, ΗΖ στα σημεία Β, Γ και Δ αντίστοιχα, καταλήγει στο σημείο εκκίνησης 

Α. Για τη διαδρομή  A B A  που ακολουθεί η μπάλα ισχύει ότι 

κάθε γωνία πρόσπτωσης σε τοίχο (π.χ. η γωνία ΑΒΕ) είναι ίση με κάθε γωνία 

ανάκλασης σε τοίχο (π.χ η γωνία ΘΒΓ) και η κάθε μια απ’ αυτές είναι 45 . 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. Τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΖΔ είναι ίσα.   (Μονάδες 9) 

  ii. Η διαδρομή ΑΒΓΔΑ της μπάλας σχηματίζει τετράγωνο.           (Μονάδες 8) 

β) Αν η ΑΖ είναι διπλάσια από την απόσταση του Α από τον τοίχο ΕΖ,  

    να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΕΖ.     (Μονάδες 8) 

Λύση 
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α) i. Τα τρίγωνα ΕΑΒ  και ΖΑΔ είναι ίσα γιατί έχουν: 

     1) ΕΑ =ΑΖ (Α σημείο της μεσοκαθέτου του ΕΖ) 

     2) ˆ ˆΑΕΒ ΑΖΔ γιατί E Z 90   και AEZ AZE  αφού το ΑΖΕ τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

    3) ˆ ˆΕΑΒ ΖΑΔ  γιατί τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΖΔ έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία,  

                                 οπότε και οι τρίτες τους γωνίες θα είναι ίσες. 

   Λόγω του ΓΠΓ τα τρίγωνα ΕΑΒ και ΖΑΔ είναι ίσα. 

   

ii. Επειδή οι γωνίες πρόσκρουσης και ανάκλασης είναι 45 , ισχύει ότι 

ABE ΘBΓ BΓΘ ΔΓH HΔ Γ AΔZ 45      , άρα  

ABΓ BΓΔ ΓΔA 90   , οπότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο. 

Επειδή τα τρίγωνα ΕΑΒ και ΖΑΔ είναι ίσα, είναι και AB AΔ . 

Το ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες, επομένως  είναι 

τετράγωνο. 

β) Έστω ΑΚ η απόσταση του Α από τον τοίχο ΕΖ. Είναι 
AZ

AZ 2AK AK
2

   , 

δηλαδή στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΖ μια κάθετη πλευρά ισούται με το μισό της υποτείνουσας , άρα η 

απέναντι γωνία από την πλευρά αυτή είναι 30 , δηλαδή AZK 30 .  

Επειδή το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές με βάση την ΕΖ, ισχύει ότι: AEZ AZK 30  . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΕΖ, έχουμε:    

EAZ AEZ AZK 180 EAZ 30 30 180        EAZ 120  

 

 

1858.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση του ύψους του 

ΑΚ θεωρούμε σημείο Δ ώστε  =  . Έστω Λ, Μ και Ν τα 

μέσα των τμημάτων ΑΒ, ΑΓ και ΒΔ αντίστοιχα. Να 

αποδείξετε ότι:  

α) Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές.    

(Μονάδες 7)  

β) Το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόμβος .         

(Μονάδες 9)  

γ)  ⊥        

(Μονάδες 9) 

 

Λύση 

 

α) Αφού το ΑΚ είναι ύψος στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα το ΑΔ είναι κάθετο στο ΒΓ. Αφού είναι ΑΚ = ΚΔ, άρα 

το Κ είναι μέσο του ΑΔ. Οπότε, στο τρίγωνο ΑΒΔ το ΒΚ είναι ύψος και διάμεσος στην πλευρά ΑΔ. Άρα 

το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΔ και ίσες πλευρές τις ΒΑ και ΒΔ.  

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΒ το ΚΛ είναι διάμεσος στην υποτείνουσα ΒΑ, άρα είναι ΚΛ=ΒΑ/2 (1) 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΚΔ το ΚΝ είναι διάμεσος στην υποτείνουσα ΒΔ, άρα είναι ΚΝ=ΒΔ/2     (2) 

Επειδή τα Λ, Ν είναι μέσα των ΒΑ, ΒΔ αντίστοιχα, θα είναι ΒΛ=ΒΑ/2  (3) και ΒΝ=ΒΔ/2  (4). 

Επειδή το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με ΒΑ =ΒΔ (από α) ερώτημα) τότε από τις σχέσεις (1), (2), (3) 

και (4) θα είναι ΚΛ =ΛΒ = ΒΝ = ΝΚ.  

Οπότε, το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόμβος γιατί έχει όλες του τις πλευρές ίσες.  

 

γ) Οι ΛΝ και ΒΚ είναι διαγώνιοι του ρόμβου ΒΝΚΛ, άρα είναι κάθετες, δηλαδή ΛΝ ΒΚ, οπότε θα 

είναι ΛΝΒΓ. Αφού το ΛΜ ενώνει τα μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, τότε είναι ΛΜ // ΒΓ. 

Οπότε, αφού ΛΜ, ΒΓ παράλληλες μεταξύ τους και η ΛΝ είναι κάθετη στην μία από αυτές, την ΒΓ, τότε η 

ΛΝ θα είναι κάθετη και στην άλλη, δηλαδή ΛΝΛΜ. 
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1859. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και έστω Κ,Λ τα μέσα των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. Φέρουμε τις 

μεσοκαθέτους μ1, μ2 των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, οι 

οποίες τέμνονται στο μέσο Μ της ΒΓ. 

α) Να αποδείξετε ότι:  

  i. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με A 90 .  (Μονάδες 5) 

  ii. Το τετράπλευρο ΑΛΜΚ είναι ορθογώνιο.  (Μονάδες 7) 

  iii. 
B

4


  , όπου Θ το σημείο τομής των ΑΜ και ΚΛ.  

(Μονάδες 6) 

β) Αν  σημείο της ΒΓ τέτοιο, ώστε 
B

B
4


  , να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο K IB   

    είναι παραλληλόγραμμο.        (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή το σημείο Μ ανήκει στις μεσοκαθέτους μ1, μ2 των  ΑΒ, 

ΑΓ αντίστοιχα, ισαπέχει  από τα σημεία Α,Β,Γ, δηλαδή 

B
MA MB M

2


    . 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ η διάμεσος του ΑΜ ισούται με το μισό της 

πλευράς στην οποία  αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 

A 90 . 

    

ii. Το τετράπλευρο ΑΛΜΚ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. 

   

iii. Επειδή το ΑΛΜΚ είναι ορθογώνιο, οι διαγώνιές του ΑΜ, ΚΛ είναι ίσες και διχοτομούνται. Είναι 

BΓ
KΛ AM 2ΘΛ

2
   

BΓ
ΛΘ

4
 . 

 

β) Τα σημεία Κ,Θ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΜ, άρα KΘ BM  και  

   
BM BΓ

KΘ BΙ
2 4

   . Το τετράπλευρο KΘIBέχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και  

    παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο. 

 

 

1862. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ τέτοιο, ώστε αν φέρουμε την 

κάθετη στην ΑΓ στο κέντρο του Ο, αυτή να τέμνει την προέκταση της 

ΑΔ σε σημείο Ε τέτοιο, ώστε E A   . Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 7) 

β) Το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι παραλληλόγραμμο.                

        (Μονάδες 9) 

γ) Το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισοσκελές.                (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Επειδή το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο οι διαγώνιες του διχοτομούνται, άρα το Ο είναι κοινό μέσο 

των ΑΓ, ΒΔ. 

Στο τρίγωνο ΑΕΓ η ΕΟ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

 

β) Είναι BΓ AΔ ΔE   και BΓ ΔE , αφού η ΒΓ είναι παράλληλη στην ΑΔ, 

άρα  στο τετράπλευρο ΒΓΕΔ δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και 

παράλληλες, οπότε  είναι παραλληλόγραμμο. 

 

γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΟΕ η ΟΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην  

υποτείνουσα, άρα 
AE 2AΔ

OΔ AΔ
2 2

   .  
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Όμως OΔ OB  και AΔ BΓ , άρα OB BΓ  και το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισοσκελές. 

 

 

1866. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Με βάση την ΑΒ 

κατασκευάζουμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΔΒ, εκτός του τριγώνου ΑΒΓ, 

με 120  . Θεωρούμε τα μέσα Ζ και Η των πλευρών ΑΔ και ΑΓ 

αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι η ΔΓ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ.     

       (Μονάδες 8) 

β) Αν η ΔΓ τέμνει την ΑΒ στο Θ, να αποδείξετε ότι η  

   γωνία ΖΘΗ είναι ορθή.    (Μονάδες 9) 

γ) Αν η ΖΚ είναι κάθετη στην ΑΒ από το σημείο Ζ, να  

   αποδείξετε ότι 
A

ZK
4


 .    (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, ισχύει ότι ΓA ΓB , 

δηλαδή το Γ ισαπέχει από  τα Α και Β, οπότε ανήκει στη μεσοκάθετο 

του ΑΒ. 

Επειδή το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές με Δ 120 , έχει βάση την 

ΑΒ και ΔA ΔB , δηλαδή το Δ ισαπέχει από τα Α και Β, οπότε 

ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ. 

Επειδή τα σημεία Γ,Δ ανήκουν στη μεσοκάθετο του ΑΒ, η ΓΔ είναι η 

μεσοκάθετος του τμήματος αυτού. 

 

β) Επειδή η ΓΔ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ, η ΓΔ θα είναι και διχοτόμος των γωνιών Δ και Γ, δηλαδή  

1 2Δ Δ 60  .  Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΘΔ η ΘΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα  

AΔ
ΘZ ZΔ

2
   και αφού 1Δ 60 , το τρίγωνο ΔΘΖ είναι ισόπλευρο. Άρα 1Θ 60 . 

Από το άθροισμα γωνιών του  ορθογωνίου τριγώνου ΑΘΓ, έχουμε:  

1 1 1Γ ΘAΓ 90 Γ 60 90 Γ 30        

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΘΓ η ΘΗ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα  

AΓ
ΘH HΓ

2
  , άρα το τρίγωνο ΘΗΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΘΓ και 12Θ Γ 30  . 

Είναι 1 2Θ ZΘH Θ 180 60 ZΘH 30 180 ZΘH 90          

 

γ) Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΘΔ έχουμε:     

1 1 1 1Δ A 90 60 A 90 A 30       , τότε για την απέναντι πλευρά στο τρίγωνο  

ΑΖΚ ισχύει ότι: 

AΔ
AZ AΔ2ZK
2 2 4

   . 

 

 

1868. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ,Ε και Μ των ΑΒ, 

ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στη προέκταση του ΜΔ (προς το Δ) θεωρούμε 

τμήμα Z M  . Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ είναι ίσα.  (Μονάδες 6) 

β) Το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 6) 

γ) Τα τμήματα ΖΕ και ΑΔ τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται. 

       (Μονάδες 7) 

δ) Η ΒΖ είναι κάθετη στη ΖΑ.    (Μονάδες 6) 

Λύση 
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α) Έστω α η πλευρά του ισόπλευρου τριγώνου. Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΒΜΔ έχουν: 

   1) ΔZ ΔM  

   2) AΔ ΔB  γιατί το Δ είναι μέσο του ΑΒ και 

   3) AΔZ BΔM  ως κατακορυφήν. 

   Λόγω του κριτηρίου ισότητας ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα. 

  

β) Τα Δ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα η ΔΜ είναι 

παράλληλη στην ΑΓ και  

AΓ α
ΔM

2 2
  . Όμως ZM 2ΔM , οπότε τα τμήματα ΖΜ και ΑΓ είναι ίσα 

και παράλληλα και το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο. 

 

γ) Τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα  

ΔE BΓ  και 
BΓ α

ΔE
2 2

  . 

Επειδή το ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο ισχύει ότι 
α

ZA MΓ
2

  . 

Επειδή 
α

ZΔ ΔE AE AZ
2

    , το τετράπλευρο ΑΕΔΖ είναι ρόμβος. Τα ΖΕ, ΑΔ είναι διαγώνιες του 

ρόμβου, οπότε διχοτομούνται κάθετα. 

 

δ) Είναι 
α

BΔ ΔM ΔZ
2

   , δηλαδή στο τρίγωνο ΒΜΖ η διάμεσος του ΒΔ ισούται με το μισό της 

πλευράς στην οποία αντιστοιχεί. Άρα το τρίγωνο ΒΜΖ είναι ορθογώνιο με ZBM 90 , δηλαδή 

ZB BM . 

 

 

1870. Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB A  . Φέρνουμε τμήμα ΑΔ κάθετο στην ΑΒ 

και τμήμα ΑΕ κάθετο στην ΑΓ με A AE  . 

Θεωρούμε τα μέσα Ζ,Η και Μ των ΔΒ, ΕΓ και ΒΓ αντίστοιχα. 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ είναι ίσα.   (Μονάδες 7) 

  ii. Το τρίγωνο ΖΑΗ είναι ισοσκελές.    (Μονάδες 6) 

  iii. Η ΑΜ είναι μεσοκάθετος του ΖΗ.    (Μονάδες 7) 

β) Ένας μαθητής συγκρίνοντας τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ έγραψε τα εξής: 

   « 1. A AE   από την υπόθεση 

      2. AB A   πλευρές ισοσκελούς τριγώνου 

      3. AB EA    ως κατακορυφήν 

   Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα έχοντας δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία ίσα». 

   Ο καθηγητής είπε ότι η λύση περιέχει λάθος, μπορείς να το εντοπίσεις;  (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α)i. Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ έχουν: 

     1) AΔ AE  και 2) AB AΓ , δηλαδή έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, άρα είναι ίσα. 

 

ii. Η ΑΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου 

ΔΑΒ, άρα
BΔ

AZ
2

 . 

Η ΑΗ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου 

ΕΑΓ, άρα 
EΓ

AH
2

 . 

Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ είναι ίσα έχουν και ΔB EΓ , άρα είναι και AZ AH ,  

οπότε το τρίγωνο ΑΖΗ είναι ισοσκελές. 
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iii. Τα τρίγωνα ΜΒΖ και ΓΗΜ έχουν: 

     1) MB MΓ  γιατί το Μ είναι μέσο του ΒΓ 

     2) 
BΔ EΓ

BZ ΓH
2 2

    και 

     3) ˆZBM M ΓH ZBA B A ΓH Γ      ( ˆZBA AΓH  γιατί τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΕΓ είναι ίσα  

                                                                               και ˆB Γ  από το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ). 

Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ, τα τρίγωνα ΜΖΒ και ΓΗΜ είναι ίσα, οπότε έχουν και MZ MH .Επειδή 

AZ AH  και MZ MH , τα σημεία Μ, Α ισαπέχουν από τα Ζ και Η, άρα ανήκουν στη μεσοκάθετο του 

ΖΗ, δηλαδή η ΑΜ είναι μεσοκάθετος του ΖΗ. 

 

β) Οι γωνίες ΔΑΒ και ΕΑΓ δεν είναι κατακορυφήν γιατί οι πλευρές τους δεν είναι αντικείμενες 

ημιευθείες. 

 

 

1871. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με A 120 . 

Φέρουμε ημιευθεία Αχ κάθετη στην ΑΓ στο Α, η οποία 

τέμνει τη ΒΓ στο Δ. Έστω Λ το μέσο του ΑΒ και Κ το 

μέσο του ΔΓ. Να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 8) 

β) 2B       (Μονάδες 8) 

γ) AK     (Μονάδες 5) 

δ) AK 2      (Μονάδες 4) 

Λύση 

 

α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές  ισχύει ότι: B Γ .  

Είναι A B Γ 180 120 2B 180       B 30 Γ  . Είναι     

A 120 BAΔ 90 120 BAΔ 30      . 

Επειδή BAΔ B , το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές. 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ είναι Γ 30 , άρα 
ΔΓ

AΔ ΔΓ 2AΔ
2

   . 

Όμως AΔ ΔB  αφού το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές, άρα ΔΓ 2ΔB  

 

γ) Η ΔΛ είναι διάμεσος στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΔΒ, οπότε είναι και ύψος, δηλαδή ΔΛ AB  (1). 

Η ΑΚ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα 

ΔΓ
AK ΔK KΓ

2
   . Είναι AΔΓ Γ 90 AΔΓ 60     και επειδή AK ΔK , το τρίγωνο ΑΔΚ είναι 

ισόπλευρο, άρα ΔAK 60 . Είναι BAK BAΔ ΔAK 30 60 90     , άρα AK AB  (2). 

Από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι ΛΔ AK  

 

δ) Στο τρίγωνο ΒΑΚ το Λ είναι μέσο της ΑΒ και η ΛΔ είναι παράλληλη στην ΑΚ, άρα το Δ  

   είναι μέσο της ΒΚ και ισχύει ότι 
AK

ΛΔ AK 2ΛΔ
2

   .    
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1872. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και B 60 . Η 

διχοτόμος της γωνίας Β τέμνει την ΑΓ στο Ζ. Τα σημεία Μ και Κ είναι 

τα μέσα των ΒΖ και ΒΓ αντίστοιχα. Αν το τμήμα ΓΛ είναι κάθετο στη 

διχοτόμο Βδ, να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΒΖΓ είναι ισοσκελές.  (Μονάδες 6) 

β) Το τετράπλευρο ΑΜΚΖ είναι ρόμβος. (Μονάδες 6) 

γ) Z 2ZA       (Μονάδες 7) 

δ) B A        (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

α) Επειδή η Βδ είναι διχοτόμος της γωνίας Β, ισχύει ότι: ΓBZ ABZ 30  . 

Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε:

B Γ 90 60 Γ 90 Γ 30       . 

Επειδή ΓBZ Γ , το τρίγωνο ΒΖΓ είναι ισοσκελές με BZ ZΓ . 

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΖ το ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην 

υποτείνουσα, άρα  

BZ
AM BM MZ

2
   . Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου 

ΒΑΖ, έχουμε: 

ABZ BZA 90 30 BZA 90 BZA 60        και αφού  

AM MZ , το τρίγωνο ΑΜΖ είναι ισόπλευρο και AM MZ AZ  (1). 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Γ 30 , άρα 
BΓ

AB BK
2

  . 

Τα τρίγωνα ΖΚΒ και ΖΑΒ έχουν: 

  1) AB BK  

  2) τη πλευρά ΒΖ κοινή και 

  3) ΓBZ ABZ 30   

Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν  BKZ A 90   και KZ AZ  (2). 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΚΖ το ΚΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα 

BZ
KM BM MZ

2
    (3). 

Από τις (1),(2),(3) το τετράπλευρο ΑΜΚΖ έχει τις πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος. 

 

γ) Είναι 
BZ

AZ MZ
2

   και BZ ZΓ , άρα 
ΓZ

AZ ΓZ 2AZ
2

   . 

 

δ) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΖΑ και ΓΖΛ έχουν: 

  1) BZ ZΓ  και  2) ΓZΛ BZA  ως κατακορυφήν,  

δηλαδή τα δύο τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια οξεία γωνία του ενός τριγώνου είναι ίση 

με μια οξεία γωνία του άλλου, άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ZΛ ZA . 

Είναι BZ ZΓ  και ZΛ ZA , άρα και BZ ZΛ ΓZ ZA BΛ AΓ      
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1873. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με διάμεσο ΑΜ τέτοια, ώστε AM AB . 

Φέρουμε το ύψος του ΑΚ και το προεκτείνουμε (προς το Κ) κατά τμήμα 

K AK  . 

Προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά τμήμα ME AM . Να 

αποδείξετε ότι: 

α) E A    και E 2KM  .                                    (Μονάδες 7) 

β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΓ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδες 6) 

γ) Το τετράπλευρο ΑΒΔΜ είναι ρόμβος.                 (Μονάδες 6) 

δ) Η προέκταση της ΔΜ τέμνει την ΑΓ στο μέσον του Ζ.  

                  (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΔΕ τα Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα KM ΔE  και 
ΔE

KM ΔE 2KM
2

   . 

Επειδή KM AΔ και  

KM ΔE , είναι και ΔE AΔ . 

 

β) Στο τετράπλευρο ΑΒΕΓ οι ΑΕ, ΒΓ είναι διαγώνιές του που 

διχοτομούνται στο Μ, άρα είναι παραλληλόγραμμο. 

 

γ) Το τρίγωνο ΑΒΜ είναι ισοσκελές και η ΑΚ είναι ύψος του, άρα 

είναι και διάμεσος του τριγώνου. Στο τετράπλευρο ΑΒΔΜ οι 

ΑΔ,ΒΜ  

είναι διαγώνιές του που διχοτομούνται κάθετα, άρα το τετράπλευρο 

είναι ρόμβος. 

 

δ) Επειδή ΑΒΔΜ ρόμβος, είναι ΔM AB  άρα και MZ AB . 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Μ είναι μέσο της ΒΓ και η ΜΖ είναι παράλληλη στην ΑΒ, άρα το Ζ  

είναι μέσο της ΑΓ. 

 

 

1874. Έστω κύκλος με κέντρο Ο και διάμετρο 2   . Έστω Α 

σημείο του κύκλου ώστε η ακτίνα ΟΑ να είναι κάθετη στην ΚΛ. 

Φέρουμε τις χορδές AB A    . Έστω Δ και Ε τα σημεία τομής 

των προεκτάσεων των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα με την ευθεία της 

διαμέτρου ΚΛ. Να αποδείξετε ότι: 

α) BA 120             (Μονάδες 7) 

β) Τα σημεία Β και Γ είναι μέσα των ΑΔ και ΑΓ αντίστοιχα. 

      (Μονάδες 9) 

γ) K B       (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Είναι OA OB O AB A ρ       , οπότε τα τρίγωνα 

ΟΑΒ και ΟΑΓ είναι ισόπλευρα, άρα BAO ΓAO 60  . 

Άρα BAΓ BAO ΓAO 60 60 120       

 

β) Στο τρίγωνο ΔΟΑ είναι Δ BAO 90 Δ 30    . Τότε 

AΔ
OA AΔ 2ρ

2
    και επειδή AB ρ  είναι και BΔ ρ

, άρα το Β είναι μέσο της ΑΔ. Όμοια E 30 , άρα 

AE
OA AE 2ρ

2
   , και αφού AΓ ρ , το Γ είναι μέσο του ΑΕ. 
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γ) Είναι AOB AOΓ 60   άρα    AB AΓ 60  . Επειδή    AK AΛ 90  , θα είναι 

      BK ΓΛ 30  . Είναι KAΓ KB BAΓ 30 120 150      και όμοια ΛAB 150 , 

   δηλαδή ΛAB KAΓ  και επειδή σε ίσα τόξα αντιστοιχούν ίσες χορδές, είναι και KΓ ΛB . 

 

 

1876.Δίνονται δυο ίσα ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και 

ΑΒΔ (ΒΑ=BΔ), τέτοια ώστε οι πλευρές τους ΑΓ και ΒΔ να 

τέμνονται κάθετα στο σημείο Ε, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. Τα σημεία Κ και Λ είναι τα μέσα των 

τμημάτων ΑΔ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  

α) ΕΔ=ΕΓ .   

   (Μονάδες 7)  

β) ΔΓ//ΑΒ .   

   (Μονάδες 8)  

γ) Το τρίγωνο ΕΚΛ είναι ισοσκελές και ΚΛ//ΑΒ.  

   (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒΔ είναι ίσα, έχουν και ΕΑΒ ΕΒΑ ( απέναντι από ίσες πλευρές). Άρα 

το τρίγωνο ΕΑΒ είναι ισοσκελές οπότε ΕΑ = ΕΒ. όμως ΒΔ=ΑΓ, οπότε και 

ΒΔ ΒΕ ΑΓ ΑΕ ΕΔ ΕΓ     . 

 

β) Το τρίγωνο ΔΕΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές αφού ΓΕ = ΔΕ, οπότε: οˆΓΔΕ 45  

Το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές αφού ΕΑ = ΕΒ, οπότε: οˆΑΒΔ 45  

Άρα οι ευθείες ΑΒ και ΓΔ οι οποίες τέμνονται από την ΒΔ σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους 

ΓΔΕ και ΑΒΔ ίσες, οπότε ΔΓ // ΑΒ. 

 

γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΕΑ η ΕΚ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ΑΔ, οπότε: 

ΕΚ =ΑΔ/2.  

Όμοια, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΓΕΒ η ΕΛ είναι διάμεσος που 

αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, οπότε:  ΕΛ =ΒΓ/2.  
Όμως ΑΔ = ΒΓ, άρα ΕΚ = ΕΛ, οπότε το τρίγωνο ΕΚΛ είναι 

ισοσκελές. Στο τρίγωνο ΑΔΒ φέρουμε από το μέσο Κ του ΑΔ 

ευθεία παράλληλη στην ΑΒ η οποία τέμνει την ΔΒ στο μέσο της 

Μ. Το τμήμα ΜΛ ενώνει τα μέσα των πλευρών ΔΒ και ΒΓ του 

τριγώνου ΔΓΒ οπότε ΜΛ // ΔΓ, άρα και ΜΛ // ΑΒ και επειδή από 

το Μ διέρχεται μοναδική παράλληλη στην ΑΒ προκύπτει ότι τα 

σημεία Κ, Μ, Λ είναι συνευθειακά. Επομένως ΚΛ // ΑΒ. 

 

 

1880 . Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A 90  και Δ,Ε και 

Ν τα μέσα των ΑΒ,ΑΓ και ΔΕ αντίστοιχα. Στο τμήμα ΒΓ 

θεωρούμε σημεία Κ και Λ ώστε K KB   και E .Να 

αποδείξετε ότι: 

α) K 2B    και E K 2   .  (Μονάδες 10) 

β) Το τετράπλευρο ΔΕΛΚ είναι παραλληλόγραμμο με 

E 2 K   .     (Μονάδες 8) 

γ) 
B

AN K
4


       (Μονάδες 7) 

Λύση 
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α) Επειδή ΔK KB  το τρίγωνο ΔΚΒ είναι ισοσκελές 

οπότε BΔK B . 

Η γωνία ΔΚΛ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΔΒΚ, άρα        

ΔKΛ BΔK B 2B   . 

Επειδή EΛ ΛΓ  το τρίγωνο ΕΛΓ είναι ισοσκελές, οπότε ΛEΓ Γ . 

Η γωνία ΕΛΚ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΕΛΓ, άρα 

EΛK ΛEΓ Γ 2Γ    

 

β) Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ ισχύει ότι B Γ 90  . 

Είναι ΔKΛ EΛK 2B 2Γ 2 90 180       και επειδή οι γωνίες αυτές είναι εντός και επί τα αυτά μέρη 

των ΔΚ,ΕΛ που τέμνονται από την ΒΓ, οι ευθείες ΔΚ,ΕΛ είναι παράλληλες. 

Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει ότι ΔE BΓ  και 
BΓ

ΔE
2

 . 

Στο τετράπλευρο ΔΕΛΚ οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες, άρα είναι παραλληλόγραμμο. 

Είναι 
KΛ ΔE ΔK EΛBΓ BK KΛ ΛΓ

ΔE 2ΔE ΔK ΔE EΛ 2ΔE ΔE 2ΔK
2 2

  
          ΔE 2ΔK . 

 

γ) Το ΑΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΕ,      

άρα 
E 2 K

AN
2 2

 
     και 

B
E B2AN
2 2 4


 

   . 

 

 

1881. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  , ΑΔ το ύψος του 

και Μ το μέσο του ΑΒ. Η προέκταση της ΜΔ τέμνει 

την προέκταση της ΑΓ στο σημείο Ε ώστε E  . 

Να αποδείξετε ότι: 

α) B E    (Μονάδες 8) 

β) 2B AM      (Μονάδες 10) 

γ) E A      (Μονάδες 7) 

Λύση 

 

α) Επειδή ΓΔ ΓE , το τρίγωνο ΓΔΕ είναι ισοσκελές, οπότε 

και  E ΓΔE  (1). 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ η ΔΜ είναι διάμεσος που 

αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του άρα 
AB

ΔM MB
2

  , 

οπότε το τρίγωνο ΔΜΒ είναι   ισοσκελές και ισχύει 

MΔB B  (2). 

Επειδή MΔB ΓΔE  ως κατακορυφήν, από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι B E . 

 

β) Η γωνία Γ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΓΔΕ, οπότε Γ E ΓΔE 2E 2B    . 

Η γωνία ΑΜΔ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΜΔΒ, άρα AMΔ MΔB B 2B   . 

 

γ) Η ΑΓ είναι υποτείνουσα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ, άρα είναι η μεγαλύτερη πλευρά του. Δηλαδή 

AΓ ΓΔ , όμως ΓΔ ΓE  άρα AΓ ΓE . 
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1895. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΓΒ (ΑΓ=ΓΒ). Φέρουμε τα ύψη του ΑΚ και ΓΛ. Αν Ε είναι το 

μέσο της πλευράς ΑΓ, να αποδείξετε ότι: 

α) Το τρίγωνο ΚΕΛ είναι ισοσκελές.                        (Μονάδες 10) 

β) H ΚΛ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΚΕ.                  (Μονάδες 15) 

Λύση 

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΚΓ η ΚΕ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην 

υποτείνουσα άρα 
ΑΓ

ΚΕ
2

  .Όμοια στο ορθογώνιο τρίγωνο 

ΓΛΑ: 
ΓΑ

ΛΕ
2

  .Επομένως  ΚΕ=ΛΕ και το τρίγωνο ΚΕΛ είναι ισοσκελές . 

 

β) Στο τρίγωνο ΓΑΒ τα Ε,Λ είναι μέσα οπότε   ΛΕ / /ΓΒ  και ˆ ˆΕΛΚ ΛΚΒ

(1) (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΕΛ και ΒΓ που τέμνονται από την 

ΚΛ). 

Από το α) ερώτημα ˆ ˆΕΛΚ ΕΚΛ (2) (τρίγωνο ΕΚΛ ισοσκελές). 

Από (1),(2)  ˆ ˆΕΚΛ ΛΚΒ .Επομένως η ΚΛ είναι διχοτόμος της γωνίας ˆΒΚΕ .  

 

 

13540.Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ τέτοιο, ώστε η διαγώνιός 

του ΑΓ να είναι κάθετη στη ΒΓ. Θεωρούμε τα μέσα Ε, Ζ και Η 

των ΑΒ, ΑΓ και ΑΔ αντίστοιχα.  

α) Να αποδείξετε ότι:  

   i. ΓΕ = ΖΗ.       (Μονάδες 9)  

   ii. Η ΓΑ είναι διχοτόμος της γωνίας  .  (Μονάδες 9) 

β) Αν 
4


  , να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΓΕ είναι ισόπλευρο.    (Μονάδες 7)  

Λύση 

 

α) i. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΒ η ΓΕ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, οπότε  

 
ΑΒ

ΓΕ 1
2

 . 

Στο τρίγωνο ΑΔΓ τα Η, Ζ είναι μέσα δύο πλευρών του οπότε 

 
ΓΔ

ΗΖ 2
2

 . 

Επειδή οι ΑΒ, ΓΔ είναι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, είναι ίσες, οπότε από τις 

σχέσεις (1), (2) προκύπτει ότι ΓΕ = ΖΗ. 

 

ii. Είναι 
ΑΒ

ΓΕ ΑΕ
2

  , οπότε το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές 

με βάση την ΑΓ και 1 1Α Γ  ( 3) γιατί βρίσκονται στη βάση του 

ισοσκελούς τριγώνου. 

Είναι 1 2Α Γ  (4) ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που 

τέμνονται από την ΑΓ. 

Από τις σχέσεις (3), (4) προκύπτει ότι 1 2Γ Γ , οπότε η ΓΑ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΓΕ . 

 

β) Επειδή το Η είναι μέσο της ΑΔ, είναι 
ΑΒ

ΑΔ 2ΔΗ
2

  . 

Είναι 
ΑΒ

ΓΕ ΕΒ
2

  , οπότε ΓΕ ΕΒ ΒΓ  , αφού 
ΑΒ

ΒΓ ΑΔ
2

  , άρα το τρίγωνο ΒΓΕ είναι ισόπλευρο.  
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13522.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ. Η διχοτόμος της γωνίας Α 

τέμνει την μεσοκάθετο (ε) της ΒΓ στο Δ. Από το Δ φέρνουμε τα 

κάθετα τμήματα ΔΖ και ΔΗ προς τις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  

α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΗΔ.  

(Μονάδες 08)  

β) Να αποδείξετε ότι ΒΖ = ΗΓ.  

(Μονάδες 09)  

γ) Αν η γωνία 60
   και Μ το μέσο της ΑΔ, να αποδείξετε ότι  

ΗΜ = ΖΔ.       

(Μονάδες 08) 

 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΔΗ έχουν: 

- την πλευρά ΑΔ κοινή  

- ΒΑΔ ΔΑΓ γιατί η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Α. 

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΗΔ είναι ίσα, επειδή έχουν την υποτείνουσα και μία οξεία γωνία 

αντίστοιχα ίσες μία προς μία. 

 

β) Φέρνουμε τις ΔΒ, ΔΓ. Επειδή το Δ ανήκει στην μεσοκάθετο της ΒΓ θα 

ισαπέχει από τα Β και Γ, άρα ΒΔ = ΓΔ (1).  

Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΖΔ και ΓΗΔ έχουν:  

- ΒΔ = ΓΔ, από (1).  

- ΔΖ = ΗΔ (2), επειδή είναι πλευρές των ίσων τριγώνων ΑΖΔ και ΑΗΔ, 

που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες 1 2Α ,Α  αντίστοιχα. 

Τα τρίγωνα είναι ίσα γιατί είναι ορθογώνια με μία κάθετη πλευρά και 

υποτείνουσα αντίστοιχα ίσες μία προς μία. Άρα, ΖΒ = ΗΓ.  

 

γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΗΔ η ΗΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην 

υποτείνουσα του, οπότε 
ΑΔ

ΗΜ
2

  (2). 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΖΔ είναι 1

Α
Α 30

2
  , οπότε  

ΑΔ
ΔΖ 3

2
 . 

Από τις σχέσεις (2), (3) προκύπτει ότι ΗΜ = ΔΖ. 

 

 

13520.Δίνεται κύκλος (Ο,ρ) και σημείο Ρ εκτός του κύκλου. Από το Ρ 

φέρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Η ΡΟ τέμνει το μικρότερο του 

ημικυκλίου τόξο ΑΒ στο Γ και 60  .Να αποδείξετε ότι:  

α) ΟΡ = 2ρ.        (Μονάδες 10)  

β) 120         (Μονάδες 10)  

γ) Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι το τετράπλευρο ΟΑΓΒ είναι ρόμβος. 

Συμφωνείτε μαζί του; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.    

(Μονάδες 05)  

Λύση 

 

α) Φέρνουμε τις ακτίνες ΟΑ και ΟΒ που είναι κάθετες στα εφαπτόμενα τμήματα 

ΡΑ και ΡΒ. Επομένως τα τρίγωνα ΟΑΡ και ΟΒΡ είναι ορθογώνια.  

Η διακεντρική ευθεία ΡΟ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΡΒ , οπότε 

1 2Ρ Ρ 30  .Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΡΑΟ είναι 1Ρ 30 , οπότε 

ΟΡ
ΟΑ 2ΟΑ ΟΡ ΟΡ 2ρ

2
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β) Επειδή η ΟΓ είναι ακτίνα του κύκλου είναι ΟΓ=ρ. Όμως ΡΟ= 2ρ, άρα το Γ είναι μέσο της ΟΡ. Η ΑΓ 

είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΡΑΟ, 

οπότε 
ΡΟ 2ρ

ΑΓ ρ
2 2

   . 

Όμοια στο τρίγωνο ΡΒΟ η ΒΓ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, 

οπότε 
ΡΟ 2ρ

ΒΓ ρ
2 2

   . 

Επειδή ΟΑ=ΑΓ=ΟΓ=ρ, το τρίγωνο ΑΟΓ είναι ισόπλευρο, οπότε 1Γ 60 . 

Επειδή ΟΒ=ΒΓ=ΟΓ=ρ, το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισόπλευρο, οπότε 2Γ 60 . 

Είναι 1 2ΑΓΒ Γ Γ 120   . 

γ) Επειδή ΟΑ=ΑΓ=ΓΒ=ΟΒ=ρ το τετράπλευρο ΟΑΓΒ έχει και τις τέσσερις πλευρές του ίσες και είναι 

ρόμβος. Επομένως, ο ισχυρισμός του μαθητή είναι σωστός.  

 

 

13672.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 90  και ΑΒ > ΑΓ. Από το 

μέσο Δ της πλευράς ΒΓ φέρουμε κάθετη στη ΒΓ όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα, η οποία τέμνει τη διχοτόμο ΑΗ της γωνίας  στο 

σημείο Ε. Έστω ΑΖ το ύψος στην υποτείνουσα. Να αποδείξετε ότι:  

α)    .  

(Μονάδες 8)  

β) ΑΔ = ΔΕ.  

(Μονάδες 9)  

γ)         (Μονάδες 8) 

Λύση 

 

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, η ΑΔ είναι διάμεσος στην υποτείνουσα ΒΓ, οπότε ΑΔ = ΔΒ = ΔΓ.  

Οι οξείες γωνίες Β και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ είναι συμπληρωματικές, οπότε: Β 90 Γ  (1) 

Οι οξείες γωνίες ΓΑΖ και Γ  του ορθογωνίου τριγώνου ΖΑΓ είναι συμπληρωματικές, οπότε:  

ΓΑΖ 90 Γ  (2)  

Από τις σχέσεις (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι ΓΑΖ Β.  

Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές με ΑΔ = ΔΒ, οπότε θα είναι ΔΑΒ Β. Επομένως, οι γωνίες  

ΓΑΖ και ΔΑΒ  θα είναι ίσες, δηλαδή ΓΑΖ ΔΑΒ  (3). 

 

β) Η ΑΗ είναι διχοτόμος της γωνίας Α, οπότε ΓΑΗ ΗΑΒ  (4).  

Με αφαίρεση των σχέσεων (3) και (4) κατά μέλη προκύπτει ότι:  

ΓΑΗ ΓΑΖ ΗΑΒ ΔΑΒ ΖΑΗ ΗΑΔ      (5).  

Επίσης, ΑΖΔΕ διότι είναι κάθετες στη ΒΓ. Άρα, ΖΑΗ Ε (6), ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΖ 

και ΔΕ τεμνόμενων από την ΑΕ.  

Από τις ισότητες (5) και (6) προκύπτει ότι ΗΑΔ Ε, οπότε το τρίγωνο ΑΔΕ  είναι ισοσκελές με βάση  

την ΑΕ άρα ΔΕ = ΑΔ.  

 

γ) Είναι ΓΑΖ ΖΑΔ ΔΑΒ Α,    οπότε ΖΑΔ Α ΓΑΖ ΔΑΒ 90 Β Β Γ Β,        αφού είναι  

ΓΑΖ ΔΑΒ Β και Γ 90 Β    . 
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 13851.Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΔΓ προς το μέρος του Γ 

κατά τμήμα ΓΕ=ΔΓ.  

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΕΒ είναι παραλληλόγραμμο.  

(Μονάδες 7)  

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές.  

(Μονάδες 9)  

γ) Αν 120   να αποδείξετε ότι ΒΔ=2ΑΔ.  

(Μονάδες 9) 

 

Λύση 

 

α) Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ οι απέναντι πλευρές ΑΒ και ΓΔ είναι ίσες δηλαδή ΑΒ=ΓΔ, επιπλέον από 

υπόθεση έχουμε ότι ΓΔ=ΓΕ, άρα ΑΒ=ΓΕ.  

Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ έχουμε ΑΒ//ΓΔ άρα και ΑΒ//ΓΕ.  

Το τετράπλευρο ΑΓΕΒ είναι παραλληλόγραμμο αφού έχει δύο απέναντι πλευρές του, τις ΑΒ και ΓΕ 

παράλληλες και ίσες.  

 

β) Στο παραλληλόγραμμο ΑΓΕΒ έχουμε ΑΓ=ΒΕ ως απέναντι πλευρές επίσης στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ 

έχουμε ΑΓ=ΒΔ ως διαγώνιοι του ορθογωνίου, άρα ΒΕ=ΒΔ δηλαδή το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ισοσκελές. 

ή 

Στο τρίγωνο ΔΒΕ  η ΒΓ είναι ύψος και διάμεσος του τριγώνου οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές με βάση 

τη ΔΕ. 

 

γ) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΔΒΕ  η ΒΓ είναι ύψος , διάμεσος άρα διχοτόμος  του τριγώνου οπότε 

ˆ 120ˆ 60
2 2


    . 

Επίσης ˆ ˆ 60    ως εντός εναλλάξ των ΑΔ,ΒΓ που τέμνονται από την ΒΔ . 

Από το άθροισμα των γωνιών τριγώνου στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ  είναι ˆ 30  οπότε η απέναντι 

κάθετη πλευρά είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας άρα 
2


   ή ΒΔ=2ΑΒ. 

 

13852.Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΑΒ>ΑΔ και με κέντρο Ο. Αν ΒΖ και 

ΔΕ είναι οι αποστάσεις των κορυφών Β και Δ από τη διαγώνιο ΑΓ, τότε:  

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΔΕΟ και ΒΖΟ είναι ίσα.  

(Μονάδες 5)  

β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο. 

       (Μονάδες 8)  

γ) Αν 60   και ΟΕ=5, να βρείτε το μήκος της πλευράς ΑΔ.  

       (Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΕΟ και ΒΖΟ έχουν: 

-  ΕΟΔ ΖΟΒ  ως κατακορυφήν 

-  ΔΟ=ΟΒ , Ο μέσο της διαγωνίου ΒΔ του ορθογωνίου ΑΒΓΔ 

Τα τρίγωνα είναι ίσα γιατί είναι ορθογώνια, που έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία γωνία ίσες μία προς 

μία.  

 

β) Στα τρίγωνα ΔΕΟ και ΒΖΟ οι γωνίες ΟΔΕ και ΟΒΖ  είναι ίσες ως συμπληρωματικές των ίσων γωνιών 

ΕΟΔ και ΖΟΒ .  

Από τη σύγκριση του α) ερωτήματος έχουμε ΕΟ=ΖΟ ως πλευρές των ίσων τριγώνων απέναντι από τις 

ίσες γωνίες ΟΔΕ και ΟΒΖ . Το τετράπλευρο ΕΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο διότι οι διαγώνιοι του ΕΖ και 

ΒΔ διχοτομούνται στο Ο αφού ΕΟ=ΟΖ και ΔΟ=ΟΒ (Ο μέσο της ΒΔ).  
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γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ έχουμε ΔAΓ 60  συνεπώς ΔΓΑ 30  . Οι διαγώνιοι ΑΓ και ΒΔ του 

ορθογωνίου ΑΒΓΔ είναι ίσες και 
ΑΓ ΒΔ

ΓΟ ΔΟ
2 2

    δηλαδή το τρίγωνο ΔΟΓ είναι ισοσκελές με βάση 

ΓΔ και ΔΓΑ 30 , άρα ΔΟΓ 120  και ΔΟΑ 60  ως παραπληρωματική της ΔΟΓ .  

Συνεπώς το τρίγωνο ΑΔΟ είναι ισόπλευρο και η ΔΕ είναι ύψος άρα και διάμεσος. Το σημείο Ε είναι το 

μέσο του τμήματος ΑΟ με ΑΕ=ΕΟ=5.  

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΕ έχουμε ΔAΕ 60  συνεπώς ΑΔΕ 30  , άρα η απέναντι κάθετη πλευρά ΑΕ 

ισούται με το μισό της υποτείνουσας ΑΔ, δηλαδή 
ΑΔ ΑΔ

ΑΕ 5 ΑΔ 10
2 2

     . 

 

13853.Στο παραπάνω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με 90  .Επίσης οι 

ΑΔ και ΒΓ είναι παράλληλες και το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισόπλευρο.  

α) Να υπολογίσετε τις γωνίες Β και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.   (Μονάδες 8)  

β) Αν η περίμετρος του ΑΒΔ είναι 12 να βρείτε το μήκος της υποτείνουσας του 

ΑΒΓ.  

(Μονάδες 7)  

γ) Αν το σημείο Κ είναι σημείο της υποτείνουσας τέτοιο ώστε το ΑΔΒΚ να είναι 

παραλληλόγραμμο, τότε να βρείτε τη θέση του σημείου Κ. Τι είδους 

παραλληλόγραμμο είναι το ΑΔΒΚ; Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  

         (Μονάδες 10) 

Λύση 

 

α) Οι γωνίες ΔΑΒ και ΑΒΓ είναι εντός και εναλλάξ των παραλλήλων ΑΔ και ΒΓ με τέμνουσα την ΑΒ. 

Επομένως ΔΑΒ ΑΒΓ . Όμως το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισόπλευρο, επομένως η καθεμία από τις γωνίες του 

είναι 60𝜊 . Δηλαδή ΔΑΒ ΑΒΓ 60  . Όμως οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι 

συμπληρωματικές, άρα στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΓΒ 90 60 30    .  

 

β) Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισόπλευρο, άρα έχει ίσες πλευρές. Επομένως το μήκος κάθε πλευράς του είναι  

ΑΒ=ΑΔ=ΒΔ= 12: 3 = 4. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η γωνία Γ ΑΓΒ 30  , επομένως η απέναντι  

πλευρά ισούται με το μισό της υποτείνουσας, δηλαδή 
ΒΓ ΒΓ

ΑΒ 4 ΒΓ 8
2 2

     .  

 

γ) Αν το ΑΔΒΚ του παρακάτω σχήματος είναι παραλληλόγραμμο τότε έχει τις 

απέναντι πλευρές του ίσες (ιδιότητα παραλληλογράμμου). 

Επίσης   οπότε είναι ρόμβος αφού έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. 

Άρα ΒΚ = ΑΚ. 

Είναι ΑΒΓ 60  οπότε το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισόπλευρο άρα ΒΚ=ΑΚ=ΑΒ. 

Η γωνία ˆ  είναι παραπληρωματική της γωνίας ˆ  οπότε είναι 

ˆ ˆ180 180 60 120     . 

Από το άθροισμα γωνιών τριγώνου στο τρίγωνο ΑΓΚ έχουμε 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ 180 30 120 180 30         οπότε το τρίγωνο ΑΓΚ είναι 

ισοσκελές και   .Επομένως    άρα το Κ είναι μέσο του ΒΓ. 
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13855.Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 90  . Από το μέσο Δ της 

πλευράς ΒΓ φέρουμε παράλληλη προς την πλευρά ΑΓ που τέμνει την 

πλευρά ΑΒ στο σημείο Ε. Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι 

120  , τότε:  

α) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνία  .    (Μονάδες 5)  

β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισόπλευρο.  

(Μονάδες 8)  

γ) Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΓ προς το Γ κατά τμήμα ΓΖ=ΑΓ και την 

πλευρά ΒΓ προς το Γ κατά τμήμα 
2


   . Να αποδείξετε ότι 90  .  

(Μονάδες 12) 

Λύση 

 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ το σημείο Δ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ και ΔΕ// ΑΓ άρα το σημείο Ε είναι το  

μέσο της πλευράς ΑΒ. Οι γωνίες ΕΔΓ και ΔΓΑ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΕΔ και ΑΓ  

που τέμνονται από την ΓΔ, συνεπώς είναι παραπληρωματικές άρα  

ΕΔΓ ΔΓΑ 180 120 ΔΓΑ 180 ΔΓΑ 60       .  

 

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα  

ΒΓ
ΑΔ ΑΔ ΔΓ

2
   . Στο ίδιο τρίγωνο οι γωνίες Β και Γ  είναι συμπληρωματικές, από το α) ερώτημα 

έχουμε Γ 60  άρα Β 30  .  

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε Β 30  άρα η απέναντι κάθετη 

πλευρά ΑΓ ισούται με το μισό της υποτείνουσας ΒΓ, δηλαδή 

ΒΓ
ΑΓ ΑΓ ΔΓ

2
   . Συνεπώς το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισόπλευρο αφού έχει 

και τις τρεις πλευρές του ίσες ΑΔ=ΑΓ=ΔΓ. 

ή 

 

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην 

υποτείνουσα, άρα 
ΒΓ

ΑΔ ΑΔ ΔΓ
2

    οπότε το τρίγωνο ΑΔΓ είναι 

ισοσκελές με γωνία ΔΓΑ 60  οπότε είναι ισόπλευρο. 

 

γ) Από την κατασκευή των ΓΖ,ΓΗ  το Γ είναι μέσο των ΔΗ,ΑΖ ,οι οποίες είναι διαγώνιες του 

τετραπλεύρου ΑΔΖΗ. 

Επομένως το ΑΔΖΗ είναι παραλληλόγραμμο. 

Επίσης 2 2   οπότε το παραλληλόγραμμο ΑΖΔΗ είναι ορθογώνιο αφού έχει ίσες 

διαγώνιες. Άρα 90  . 

 

 

14879. Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Από την κορυφή 

Α φέρουμε AE B  . Έστω Κ,Λ τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΔ 

αντιστοίχως, τότε: 

α) i. Να αποδείξετε ότι: KE 90     (Μονάδες 8) 

    ii. 
A

K
2


        (Μονάδες 8) 

β) Αν BA 30  , να αποδείξετε ότι K B   . (Μονάδες 9) 

Λύση 
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α) i. Το ΕΛ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του 

ορθογωνίου ΑΕΔ, οπότε 
AΔ

EΛ ΛA
2

  .  

Τότε το τρίγωνο ΛΕΑ είναι ισοσκελές οπότε  ΛEA ΛAE  (1). 

Το ΕΚ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του 

ορθογωνίου  ΑΕΒ, οπότε  
AB

EK KA
2

  . Τότε το τρίγωνο ΚΕΑ 

είναι ισοσκελές οπότε KEA KAE  (2). 

Είναι KEΛ ΛEA KEA ΛAE KAE ΛAK 90       

 

ii. Επειδή τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΔ, ισχύει ότι 
BΔ

KΛ
2

 . Όμως  BΔ AΓ   

γιατί οι διαγώνιες του ορθογωνίου  ΑΒΓΔ είναι ίσες, άρα 
AΓ

KΛ
2

 . 

 

β) Αν BAΓ 30 , τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ότι:  
AΓ BΔ

BΓ KΛ
2 2

    

 

14886. Θεωρούμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  A 90 , τα μέσα 

Δ, Ε, Ζ των πλευρών του και το ύψος του ΑΚ. Αν Θ είναι το 

σημείο τομής των ΑΖ, ΔΕ, τότε: 

α) Να αποδείξετε ότι: 

  i. Το τετράπλευρο ΑΔΖΕ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 8) 

  ii. 
B

A E
4


        (Μονάδες 7) 

β) Αν επιπλέον είναι 30  , 

  i. να βρείτε τη γωνία ΑΖΒ.   (Μονάδες 5) 

  ii. να αποδείξετε ότι 
B

BK
4


 .  (Μονάδες 5) 

Λύση 

 

α) i. Επειδή τα Ε,Ζ είναι μέσα πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, είναι 

EZ AB EZ AΔ  και 
AB

EZ AΔ
2

  . Στο τετράπλευρο ΑΔΖΕ 

δύο απέναντι πλευρές του, οι ΑΔ, ΕΖ είναι ίσες και παράλληλες και 

μια γωνία του, η Α, είναι ορθή, οπότε το τετράπλευρο είναι  

ορθογώνιο. 

  

 ii. Τα Δ,Ε είναι μέσα πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα ΔE BΓ  και 

BΓ
ΔE

2
 . Οι ΑΖ, ΔΕ είναι διαγώνιες του ορθογωνίου ΑΔΖΕ, οπότε είναι ίσες και διχοτομούνται.  

Άρα 

BΓ
ΔE BΓ2AΘ ΘE
2 2 4

     . 

 

β) i.Επειδή ZEΓ 90  , το ΖΕ είναι ύψος στο τρίγωνο ΑΖΓ και επειδή είναι και διάμεσος, το  

τρίγωνο είναι ισοσκελές. Άρα ZAΓ Γ 30  . 

Η γωνία ΑΖΒ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΖΓ, άρα AZB ZAΓ Γ 60   . 
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ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι Γ 30 , άρα 
BΓ

AB
2

 . 

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε: B Γ 90 B 60    . 

Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΚΒ έχουμε: 

BAK B 90 BAK 30    . Τότε 

BΓ
AB BΓ2BK
2 2 4

    

 

 

14881. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και ΑΜ η διάμεσός του. Από το Μ 

φέρουμε ΜΚ κάθετη στην ΑΒ και ΜΛ κάθετη στην ΑΓ. Αν Ν, Ρ είναι τα μέσα των ΒΜ και ΓΜ 

αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) NKM NMK          (Μονάδες 7) 

β) Η ΜΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΝΜΑ.      (Μονάδες 9) 

γ) AM KN P   .         (Μονάδες 9) 

Λύση 

 

α) Το ΚΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΜΚΒ, οπότε 
MB

KN MN NB
2

   , άρα το τρίγωνο ΚΝΜ είναι 

ισοσκελές και οι γωνίες που αντιστοιχούν στη βάση του ΜΚ είναι ίσες. Δηλαδή 

NKM NMK . 

 

β) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου 

τριγώνου ΑΒΓ, άρα 
BΓ

AM MB MΓ
2

   . 

Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΜΒ, η ΜΚ είναι ύψος, οπότε είναι διάμεσος και διχοτόμος της γωνίας ΝΜΑ. 

 

γ) Είναι 
AM MB MMB M AM AM

KN P AM
2 2 2 2
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3ο Θέμα 
 

12165. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με 120  και η 

διχοτόμος της γωνίας Δ που τέμνει την ΑΒ στο μέσο της Ε.  

α) Να αποδείξετε ότι ΑΒ = 2∙ΑΔ.      (Μονάδες 6)  

β) Αν το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που φέρνουμε από το σημείο Ε 

στην ΓΔ την τέμνει στο Η, τότε να αποδείξετε ότι 2





. 

     (Μονάδες 7)  

γ) Αν Μ είναι το μέσο της ΓΔ, τότε να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΑΔ είναι ισόπλευρο. (Μονάδες 6)  

δ) Να αποδείξετε ότι 90  .            (Μονάδες 6) 

Λύση 

 

α) Επειδή η ΔΕ είναι διχοτόμος της Δ , είναι 1 2Δ Δ . Όμως 2 1Δ Ε  ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων 

ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΔΕ, άρα 1 1Δ Ε , οπότε το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές με βάση την ΔΕ. 

Είναι ΑΔ=ΔΕ και Ε μέσο της ΑΒ άρα ΑΒ  2ΑΔ
ΑΒ

ΑΔ
2

  . 

 

β) Οι γωνίες Α και Δ του παραλληλογράμμου είναι εντός και επι τα 

αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΔΓ που τέμνονται από την ΑΔ, 

οπότε Α Δ 180 120 Δ 180 Δ 60       , άρα 

1 2Δ Δ 30  . Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΕΗ είναι 2Δ 30 άρα 

ΕΔ
ΕΗ

2
 

ΔΕ
2

ΗΕ
 . 

 

γ) Από το ερώτημα (α) έχουμε ΑΒ = 2∙ΑΔ και ΑΒ = ΔΓ ως 

απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, οπότε ΔΓ = 2 

ΑΔ (1). Επειδή το Μ είναι μέσο του ΔΓ, έχουμε ΔΓ = 2 ΔΜ (2). 

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε ΑΔ = ΔΜ. Άρα το τρίγωνο 

ΑΔΜ είναι ισοσκελές και επειδή η γωνία Δ είναι 60° το τρίγωνο 

είναι ισόπλευρο. 

 

δ) Επειδή το τρίγωνο ΜΑΔ είναι ισόπλευρο είναι 

ΔΓ
ΑΜ ΜΔ

2
   , οπότε στο τρίγωνο ΔΑΓ η ΑΜ είναι διάμεσος 

και ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα 

το τρίγωνο ΔΑΓ είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την ΔΓ, οπότε  

ΔΑΓ 90 . 

 

 

 

 


