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ΒΑΡΥΚΕΝΤΡΟ - ΟΡΘΟΚΕΝΤΡΟ
4ο Θέμα
1706. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και μβ, μγ οι διάμεσοι του τριγώνου που αντιστοιχούν στις πλευρές β και
γ αντίστοιχα. Δίνεται η ακόλουθη πρόταση:
Π: Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με β=γ, τότε οι διάμεσοι μβ, μγ είναι ίσες.
α) Να εξετάσετε αν ισχύει η πρόταση Π, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 10)
β) Να διατυπώσετε την αντίστροφη πρόταση της Π και να εξετάσετε αν ισχύει
αιτιολογώντας την απάντησή σας.
(Μονάδες 10)
γ) Στην περίπτωση που οι δυο προτάσεις, η Π και η αντίστροφή της ισχύουν, να τις
διατυπώσετε ως ενιαία πρόταση.
(Μονάδες 5)
Λύση
α) Συγκρίνω τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ .
 ΒΔ=ΕΓ(μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ
του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ)
 ΒΓ κοινή πλευρά
ˆ
ˆ
 Β  Γ (προσκείμενες στη βάση ΒΓ του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ)
Άρα (Π-Γ-Π) τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα και ΒΕ=ΓΔ ( μ β  μ γ )
β) Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ οι διάμεσοι μ β ,μ γ είναι ίσες τότε το τρίγωνο
είναι ισοσκελές με β=γ.
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΔΖΒ και ΕΖΓ
1
1
 ΔΖ=ΖΕ( ΔΖ  ΒΕ  ΓΔ  ΖΔ )
3
3
2
2
 ΒΖ=ΓΖ ( ΒΖ  ΒΕ  ΓΔ  ΓΖ )
3
3
ˆ  ΕΖΓ
ˆ (κατά κορυφήν)
 ΔΖΒ
Άρα τα τρίγωνα ΔΖΒ και ΕΖΓ είναι ίσα και ΔΒ  ΕΓ  2ΔΒ  2ΕΓ  ΑΒ  ΑΓ .
Επομένως το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.
γ) Τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με β=γ αν και μόνο αν οι διάμεσοι μβ, μγ είναι ίσες.
1716. Στο διπλανό σχήμα δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο
ΑΒΓ, τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ που τέμνονται στο Η και το
μέσο Μ της πλευράς ΒΓ.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. ΜΔ = ΜΕ
(Μονάδες 10)
ii. Η ευθεία ΑΗ τέμνει κάθετα την ΒΓ και ότι
   , όπου  η γωνία του τριγώνου ΑΒΓ.
(Μονάδες 5)
β) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΗ.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) i.Τα ΜΔ, ΜΕ είναι διάμεσοι στα ορθογώνια τρίγωνα ΒΕΓ και ΒΔΓ που αντιστοιχούν στην
ΒΓ
ΒΓ
υποτείνουσα τους ΒΓ, οπότε: ΜΔ 
και ΜΕ 
, άρα ΜΔ = ΜΕ.
2
2
ii. Επειδή τα ύψη ΒΔ και ΓΕ του τριγώνου ΑΒΓ τέμνονται στο Η, το σημείο αυτό είναι το ορθόκεντρο του
τριγώνου ΑΒΓ, οπότε και το ΑΗ είναι ύψος του, δηλαδή ΑΗ  ΒΓ .
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Επειδή ΑΗ  ΒΓ και ΗΔ  ΑΓ οι οξείες γωνίες ΑΗΔ,Γ έχουν πλευρές
κάθετες οπότε είναι ίσες.
β) Στο τρίγωνο ΑΒΗ το ύψος που αντιστοιχεί στη πλευρά ΑΒ είναι το ΗΕ
και το ύψος που αντιστοιχεί στη πλευρά ΒΗ είναι το ΑΔ. Επειδή οι φορείς
των ΕΗ, ΑΔ τέμνονται στο Γ, το σημείο αυτό είναι το ορθόκεντρο του
τριγώνου ΑΒΗ.

1719. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΚ και ΓΛ, τα οποία
τέμνονται στο Ι. Αν τα σημεία Μ και Ν είναι τα μέσα των ΒΙ και ΓΙ
αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 5)
β) Τα τρίγωνα ΒΙΛ και ΓΙΚ είναι ίσα.
(Μονάδες 5)
γ) Το ΑΙ προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς ΒΓ.

(Μονάδες 5)
δ) Το τετράπλευρο ΜΛΚΝ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

(Μονάδες 10)
Λύση
α) Τα ΒΚ, ΛΓ είναι ύψη του ισόπλευρου τριγώνου, οπότε είναι και

B
Γ
 30 και Γ1   30 ,
2
2
οπότε B1  Γ1 και το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.
διχοτόμοι και διάμεσοί του. Άρα B1 

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΒΙΛ και ΓΙΚ έχουν:
1) ΒΙ  ΙΓ αφού το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.
60
2) B2  Γ 2 
 30
2
Άρα τα τρίγωνα ΒΙΛ και ΓΙΚ είναι ίσα.
γ) Στο σημείο Ι τέμνονται τα ύψη του τριγώνου ΑΒΓ, οπότε είναι ορθόκεντρο του τριγώνου και το ΑΙ
είναι επίσης ύψος του τριγώνου. Επειδή όμως το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, το ύψος ΑΙ είναι και
διάμεσος, άρα το ΑΙ προεκτεινόμενο διέρχεται από το μέσο της πλευράς ΒΓ.
δ) Επειδή ΒΚ,ΓΛ διάμεσοι του τριγώνου ΑΒΓ, το Ι είναι βαρύκεντρο του τριγώνου.
1
1 2
1
1
1 2
1
1
1
Άρα ΙΚ  ΒΚ , ΙΛ  ΓΛ , ΙΝ  ΓΙ   ΓΛ  ΓΛ και ΜΙ  ΒΙ   ΒΚ  ΒΚ .
2
2 3
3
2
2 3
3
3
3
Επειδή ΛΙ  ΜΙ  ΝΙ  ΚΙ οι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΚΛΜΝ διχοτομούνται, οπότε είναι
παραλληλόγραμμο. Επειδή όμως τα τρίγωνα ΒΙΛ και ΓΙΚ είναι ίσα, τα τμήματα ΛΙ και ΚΙ είναι ίσα,
οπότε και τα τμήματα ΝΛ και ΜΚ είναι ίσα. Στο παραλληλόγραμμο ΚΛΜΝ οι διαγώνιές του ΜΚ και ΝΛ
είναι ίσες, οπότε είναι ορθογώνιο.
1728. Έστω ότι Ε και Ζ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ
αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΔΕΒΖ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 8)
β) AE   BZ  .
(Μονάδες 8)
γ) Οι ΔΕ και ΒΖ τριχοτομούν τη διαγώνιο ΑΓ του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 9)
Λύση
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 AB

 EB και Z EB αφού  AB ,οπότε το τετράπλευρο ΔΕΒΖ έχει δύο
2
2
απέναντι πλευρές του ίσες και
παράλληλες, άρα είναι παραλληλόγραμμο.

α) Είναι Z 

β) Επειδή το ΔΕΒΖ είναι παραλληλόγραμμο ισχύει ότι

ΔEB  BZΔ  180  AEΔ  180  BZΓ  AEΔ  BZΓ .
2ος τρόπος: AEΔ  BZΓ γιατί είναι οξείες γωνίες με πλευρές
παράλληλες
γ) Έστω Κ το κέντρο του παραλληλογράμμου, Η το σημείο τομής των ΔΕ, ΑΓ και Λ το σημείο τομής των
ΒΖ, ΑΓ. Στο τρίγωνο ΑΔΒ οι ΑΚ, ΔΕ είναι διάμεσοι, οπότε το σημείο τομής τους Η είναι βαρύκεντρο του
2
2 1
1
τριγώνου. Άρα ΑΗ  ΑΚ   ΑΓ  ΑΓ (1)
3
3 2
3
Στο τρίγωνο ΒΓΔ οι ΒΖ, ΓΚ είναι διάμεσοι του, οπότε το σημείο τομής τους Λ είναι το βαρύκεντρο του

2
3

τριγώνου. Άρα ΓΛ  ΓΚ 

2 1
1
 ΑΓ  ΑΓ (2). Είναι ΗΛ  ΑΓ  ΑΗ  ΓΛ  1 ΑΓ (3).
3 2
3
3

Από τις (1), (2), (3) είναι ΑΗ = ΗΛ = ΛΓ.
1748. Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ ονομάζουμε Ο το κέντρο του και θεωρούμε τυχαίο
σημείο Ε του τμήματος ΟΔ. Φέρνουμε την κάθετη από το Β στην ΑΕ, που
τέμνει το τμήμα ΑΟ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
α) Οι γωνίες ω και φ του σχήματος είναι ίσες.
(Μονάδες 6)
β) BZ  AE και Z  BE .
(Μονάδες 12)
γ) Το τμήμα ΕΖ είναι κάθετο στο ΑΒ.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Οι γωνίες ω και φ είναι ίσες γιατί είναι οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες
( AE  BK και AΓ  BΔ γιατί οι διαγώνιες του τετραγώνου είναι κάθετες)
β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΟΕ και ΒΟΖ έχουν:
1) AO  OB μισά των ίσων διαγωνίων του τετραγώνου και
ˆ  φˆ , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν BZ  AE και OZ  OE .
2) ω
Είναι ΓO  OB και OZ  OE , άρα και ΓO  OZ  OB  OE  ΓZ  BE .
γ) Στο τρίγωνο ΕΑΒ τα ΒΚ και ΑΟ είναι ύψη του, άρα το σημείο τομής τους Ζ είναι ορθόκεντρο του
τριγώνου. Άρα το ΕΖ είναι το τρίτο ύψος του τριγώνου, δηλαδή EZ  AB .





1754. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ AB  A και το ύψος του ΑΔ.
Στο ΑΔ θεωρούμε σημείο Η τέτοιο, ώστε HA  HB . Έστω ότι Ε είναι
το σημείο τομής της ΒΗ με την ΑΓ. Φέρνουμε την ΑΖ κάθετη στη ΒΕ,
η οποία τέμνει την πλευρά ΒΓ στο Θ.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. Τα τρίγωνα ΗΔΒ και ΗΖΑ είναι ίσα.
(Μονάδες 6)



Z
ii.
(Μονάδες 6)
iii. Η ευθεία ΘΗ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΒ. (Μονάδες 6)
β) Ποιο από τα σημεία του σχήματος είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΗΒ; Να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας.
(Μονάδες 7)
Λύση
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α) i. Τα ορθογώνια τρίγωνα ΗΒΔ και ΗΑΕ έχουν:
1) HA  HB και
2) BHΔ  A H Z ως κατακορυφήν άρα τα τρίγωνα είναι ίσα.
ii. Επειδή HA  HB , το τρίγωνο ΗΑΒ είναι ισοσκελές, οπότε
HAB  HBA (1). Ακόμη επειδή τα τρίγωνα ΗΒΔ και ΗΑΖ είναι ίσα,
ισχύει ότι H A Z  H BΔ (2).
Από 1   2   HAB  HA Z  HBA  HBΔ  BA Z  ABΔ , οπότε

 

το τρίγωνο ΘΑΒ είναι ισοσκελές και έχει ΘA  ΘB .Επειδή ΘA  ΘB και ZA  ΔB  H BΔ  H A Z 


είναι και ΘE  ΘΔ .
iii. Επειδή ΘA  ΘB και HA  HB , τα σημεία Θ,Η ισαπέχουν από τα άκρα Α,Β του τμήματος ΑΒ, άρα
ανήκουν στη μεσοκάθετο του ΑΒ. Δηλαδή η ΘΗ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ.

β) Τα τμήματα ΑΖ,ΒΔ είναι ύψη του τριγώνου ΑΗΒ που τέμνονται στο Θ, άρα το σημείο
αυτό είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΗΒ.
1760. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB  A  και ΑΜ το ύψος του
στη πλευρά ΒΓ. Στην προέκταση του ΑΜ θεωρούμε τμήμα
MN  AM . Στη προέκταση του ΒΓ προς το μέρος του Γ θεωρούμε
τμήμα   B . Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΒΝΓ είναι ρόμβος.
(Μονάδες 8)
β) Το τρίγωνο ΑΔΝ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 8)
γ) Το σημείο Γ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΔΝ. (Μονάδες 9)
Λύση
α) Το ΑΜ είναι ύψος στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ που αντιστοιχεί στη βάση του, άρα είναι και διάμεσος.
Οι ΑΝ, ΒΓ είναι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΑΒΝΓ και διχοτομούνται
κάθετα, άρα είναι ρόμβος.
β) Στο τρίγωνο ΑΔΝ η ΔΜ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το
τρίγωνο είναι ισοσκελές.
1
1
γ) Είναι M  B      2M  2  M    
2
2
2
  2M  2  3  2M    M .
3
Το σημείο Γ βρίσκεται στη διάμεσο ΔΜ και απέχει από τη κορυφή Δ απόσταση ίση με τα
2/3 της διαμέσου, άρα είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου.

1764. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με κέντρο Ο και
AB  B , A  2B .Στην προέκταση της πλευράς ΔΑ (προς το Α)
παίρνουμε σημείο Ε ώστε A  AE . Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 8)
β) Το τρίγωνο ΕΒΔ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 9)
γ) Αν η ΕΟ τέμνει την πλευρά ΑΒ στο σημείο Ζ,
να αποδείξετε ότι Z  EB .
(Μονάδες 8)
Λύση
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α) Επειδή AE  AΔ  BΓ , AΔ BΓ και τα σημεία Α,Δ,Ε είναι συνευθειακά, τα τμήματα ΑΕ και ΒΓ
είναι ίσα και παράλληλα, οπότε το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Η ΑΒ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο ΕΒΔ είναι ισοσκελές.
AΓ
AΓ BΔ
Είναι AO 
 BΓ  AΔ , οπότε το τρίγωνο ΟΑΔ

 OΔ και
2
2
2
έχει τις πλευρές του ίσες και είναι ισόπλευρο. Τότε οι γωνίες του είναι ίσες
με 60 , άρα Δ1  60 .
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΕΔΒ μια γωνία του είναι 60 , οπότε
το τρίγωνο είναι ισόπλευρο.
γ) Τα ΕΟ, ΒΑ είναι ύψη στο ισόπλευρο τρίγωνο ΕΔΒ, οπότε το σημείο τομής τους Ζ είναι το ορθόκεντρο
του τριγώνου και η ΔΖ είναι το τρίτο ύψος του. Δηλαδή ΔZ  EB .
1777. Δίνονται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, ΒΕ, ΓΖ τα ύψη από τις
κορυφές Β,Γ αντίστοιχα και Η το ορθόκεντρο του τριγώνου.
Επίσης δίνονται τα Μ, Ν, Κ, Λ μέσα των ευθυγράμμων τμημάτων
ΑΒ, ΑΓ, ΓΗ, ΒΗ αντίστοιχα.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. MN  K
(Μονάδες 6)
AH
ii. NK  M 
(Μονάδες 6)
2
iii. Το τετράπλευρο ΜΝΚΛ είναι ορθογώνιο. (Μονάδες 6)
β) Αν Ο είναι το μέσο της ΒΓ, να αποδείξετε ότι MOK  90 .
Λύση

(Μονάδες 7)

α) i. Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα
BΓ
MN BΓ και MN 
.
2
Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΗΒΓ, άρα KΛ BΓ
BΓ
BΓ
και KΛ 
.Είναι MN  KΛ 
.
2
2
ii. Τα Ν,Κ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΗΓ, άρα NK AH
AH
και NK 
.
2
Τα Μ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΗΒ, άρα MΛ AH και MΛ 
Είναι NK  MΛ 

AH
.
2

AH
.
2

iii. Επειδή MN KΛ και MN  KΛ , το τετράπλευρο ΜΝΚΛ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και
παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο.
Επειδή το Η είναι ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ, είναι AH  BΓ .
Επειδή MN BΓ και MΛ AH , είναι MN  MΛ , άρα το παραλληλόγραμμο ΜΝΚΛ έχει μία ορθή
γωνία και είναι ορθογώνιο.
β) Τα Κ,Ο είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΗΒΓ, άρα KO BH .
Τα Μ,Ο είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα MO AΓ . Όμως BH  AΓ άρα και KO  MO ,
δηλαδή MOK  90 .
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1780. Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε τη διαγώνιο ΒΔ (προς το
Δ) κατά τμήμα    . Έστω Μ το μέσο της ΑΔ και Ν το σημείο
τομής των ευθειών ΑΕ και ΓΔ.
α) Να αποδείξετε ότι   
(Μονάδες 6)
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΝΜΔ.
(Μονάδες 5)
γ) Να αποδείξετε ότι:
i.   
(Μονάδες 7)
ii.   
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΕΑΒ το Δ είναι μέσο της ΕΒ και η ΔΝ είναι παράλληλη στην ΑΒ (απέναντι πλευρές
ΑΒ
τετραγώνου), άρα το Ν είναι μέσο της ΑΕ και ισχύει ότι ΔΝ 
. Όμως
2
ΑΔ
, άρα ΔΝ  ΔΜ
ΑΒ  ΑΔ και ΔΜ 
2
β) Το τρίγωνο ΝΜΔ είναι ορθογώνιο με ΔΝ  ΔΜ , δηλαδή είναι και
180  90
 45
ισοσκελές, άρα ΔΝΜ  ΔΜΝ 
2
γ) i. Στο τρίγωνο ΑΔΕ τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών, άρα η ΜΝ
είναι παράλληλη στην ΔΕ. Η ΔΕ όμως είναι κάθετη στην ΑΓ αφού οι
διαγώνιες ενός τετραγώνου είναι κάθετες, άρα και ΜΝ  ΑΓ .
ii. Στο τρίγωνο ΑΝΓ τα ΝΜ και ΑΔ είναι ύψη του, άρα το σημείο τομής τους, δηλαδή το Μ είναι
ορθόκεντρο του τριγώνου. Οπότε και το ΓΜ είναι ύψος του τριγώνου, δηλαδή ΓΜ  ΑΝ .
1823. Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και δύο μη
αντιδιαμετρικά σημεία του Α και Β. Φέρουμε τις
εφαπτομένες του κύκλου στα σημεία Α και Β οι οποίες
τέμνονται σε σημείο Γ. Φέρουμε επίσης και τα ύψη ΑΔ
και ΒΕ του τριγώνου ΑΒΓ τα οποία τέμνονται στο σημείο
Η. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΒΗΑ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΟΒΗΑ είναι ρόμβος. (Μονάδες 9)
γ) Τα σημεία Ο,Η,Γ είναι συνευθειακά.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Γνωρίζουμε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από
σημείο εκτός κύκλου προς αυτόν είναι ίσα, άρα AΓ  BΓ . Η
διακεντρική ευθεία ΓΟ διχοτομεί τη γωνία ΒΓΑ των
εφαπτομένων καθώς και τη γωνία ΒΟΑ των ακτίνων που
καταλήγουν στα σημεία επαφής.
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΓΒΑ η ΓΖ είναι διχοτόμος, οπότε είναι
ύψος και διάμεσος δηλαδή είναι μεσοκάθετος του ΑΒ. Το
σημείο Η είναι το σημείο τομής των υψών ΑΔ και ΒΕ
(ορθόκεντρο),άρα ανήκει στη ΓΖ.
Επειδή το σημείο Η ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ ισαπέχει από τα Α και Β, δηλαδή
HA  HB , άρα το τρίγωνο ΗΒΑ είναι ισοσκελές.
β) Επειδή ΟΑ, ΟΒ ακτίνες, ισχύει ότι OA  AΓ και OB  BΓ . Όμως BE  AΓ και AΔ  BΓ , άρα
OA BE και OB AΔ , οπότε το τετράπλευρο ΟΒΗΑ είναι παραλληλόγραμμο. Επειδή OA  OB  R , το
παραλληλόγραμμο έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος.
γ) Τα σημεία Ο,Η,Γ ανήκουν στη διακεντρική ευθεία ΟΓ .Επομένως τα σημεία Ο,Η,Γ είναι συνευθειακά.
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1827. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το μέσο της διαμέσου ΒΔ. Στην προέκταση
της ΑΕ θεωρούμε σημείο Ζ τέτοιο, ώστε EZ  AE και έστω Θ το σημείο
τομής της ΑΖ με την πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΒΔΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 8)
γ) Το σημείο Θ είναι βαρύκεντρο του τριγώνου ΒΔΖ.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Οι ΑΖ,ΒΔ είναι διαγώνιες του τετραπλεύρου ΑΒΖΔ και
διχοτομούνται, άρα είναι παραλληλόγραμμο.
β) Οι ΒΖ,ΑΔ είναι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου, άρα BZ  AΔ και
BZ AΔ . Όμως AΔ  ΔΓ , οπότε BZ  ΔΓ και BZ ΔΓ ,άρα το ΒΔΓΖ είναι
παραλληλόγραμμο γιατί δύο απέναντι πλευρές του
είναι ίσες και παράλληλες.
γ) Επειδή το ΒΔΓΖ είναι παραλληλόγραμμο οι διαγώνιες του διχοτομούνται.
Άρα το Κ είναι μέσο του ΔΖ. Στο τρίγωνο ΒΔΖ τα ΕΖ,ΒΚ είναι διάμεσοι, άρα
το Θ που είναι το σημείο τομής τους είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου.

1835. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A  90 και   30
με Μ και Ν τα μέσα των πλευρών ΒΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Έστω
ότι η μεσοκάθετος της πλευράς ΒΓ τέμνει την ΑΓ στο σημείο Ε.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. η ΒΕ είναι διχοτόμος της γωνίας Β.
(Μονάδες 6)
E
ii. AE 
(Μονάδες 6)
2
iii. η ΒΕ είναι μεσοκάθετος της διαμέσου ΑΜ. (Μονάδες 7)
β) Αν ΑΔ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ που τέμνει την ΒΕ στο Η, να αποδείξετε ότι
τα σημεία Μ, Η και Ν είναι συνευθειακά.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) i. Επειδή το ΕΜ είναι μεσοκάθετος του ΒΓ, το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές και έχει E BΓ  Γ  30 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε: B  Γ  90  B  30  90  B  60 , τότε

ABE  B  E BΓ  60  30  30 .Επειδή ABE  E BΓ , η ΒΕ είναι διχοτόμος της γωνίας Β.
ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΕ είναι ABE  30 , άρα AE 

EB ΓE
.

2
2

iii. Το ΑΜ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ που
BΓ
αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα AM 
 MB  MΓ .
2
Το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισοσκελές και επιπλέον έχει B  60 ,άρα
είναι ισόπλευρο. Η ΒΕ είναι διχοτόμος στο ισόπλευρο τρίγωνο
ΑΒΕ, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του, δηλαδή το ΒΕ είναι
μεσοκάθετος του ΑΜ.

β) Επειδή τα ΑΔ, ΒΗ είναι ύψη του τριγώνου ΑΒΜ, το Η είναι ορθόκεντρο του τριγώνου, οπότε και
MH  AB .Όμως και MN  AB αφού το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισόπλευρο και η ΜΝ είναι διάμεσός του.
Επειδή από το Μ άγεται μοναδική κάθετη προς την ΑΒ, τα σημεία Μ,Η, Ν είναι συνευθειακά.
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1843. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A και το ύψος του ΑΜ.
Φέρουμε τη ΜΔ κάθετη στην ΑΓ και θεωρούμε σημείο Η το μέσο του
ΜΔ. Από το Η φέρουμε παράλληλη στη ΒΓ η οποία τέμνει τις ΑΜ και
ΑΓ στα σημεία Κ και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
B
α) HZ 
(Μονάδες 9)
4
β) MZ B
(Μονάδες 8)
γ) Η ευθεία ΑΗ είναι κάθετη στη ΒΔ.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Το ΑΜ είναι ύψος στο ισοσκελές τρίγωνο που αντιστοιχεί στη
βάση του, οπότε είναι και διάμεσος του τριγώνου.
Στο τρίγωνο ΜΔΓ το Η είναι μέσο της ΜΔ και HZ MΓ , άρα το Ζ
ΒΓ
MΓ
ΒΓ
 2 
είναι μέσο της ΔΓ και ισχύει ότι HZ 
.
2
2
4
β) Στο τρίγωνο ΒΔΓ τα Μ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα MZ BΔ .
γ) Είναι KZ BΓ και BΓ  AM , άρα KZ  AM . Στο τρίγωνο ΑΜΖ τα ΜΔ, ΖΚ είναι ύψη, άρα το
σημείο τομής τους, δηλαδή το Η, είναι ορθόκεντρο του τριγώνου. Επομένως το ΑΗ είναι το τρίτο ύψος
του τριγώνου. Δηλαδή AH  MZ και επειδή MZ BΔ είναι και AH  BΔ .



1865. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ   90

 με ΒΔ διχοτόμο και ΑΚ

ύψος ,που τέμνονται στο Ε.Η κάθετη
από το Ε στην ΑΒ τέμνει τις ΑΒ και ΒΓ στα Η και Ζ αντίστοιχα.
α) Να αποδείξετε ότι :
i) Τα τρίγωνα ΕΗΑ και ΕΚΖ είναι ίσα.
(Μονάδες 6)
ii) To τρίγωνο ΒΚΗ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 6)
iii) Η ΒΔ είναι κάθετη στην ΑΖ.
(Μονάδες 7)
β) Αν επιπλέον το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές, να
αποδείξετε ότι η ΓΕ είναι διχοτόμος της γωνίας  . (Μονάδες 6)
Λύση
α) i) Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα ΕΗΑ και ΕΚΖ .Έχουν:
ˆ  
ˆ (κατακορυφήν)


 ΗΕ=ΕΚ ( Ε σημείο της διχοτόμου ΑΔ και ΕΗ,ΕΚ
αποστάσεις από τις πλευρές της γωνίας ̂
Επειδή τα δύο τρίγωνα έχουν μια κάθετη τους πλευρά ίση και την οξεία γωνία
που περιέχεται μεταξύ αυτής της κάθετης και της υποτείνουσας ίση, τα τρίγωνα
ΕΗΑ και ΕΚΖ είναι ίσα.
ii) Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα BΕΗ και BΕΚ. Έχουν:
ˆ  
ˆ (ΒΔ διχοτόμος)

   ως συμπληρωματικές των 
 ΗΕ=ΕΚ
Επειδή τα δύο τρίγωνα έχουν μια κάθετη τους πλευρά ίση και την οξεία γωνία που περιέχεται μεταξύ
αυτής της κάθετης και της υποτείνουσας ίση, τα τρίγωνα BΕΗ και BΕΚ είναι ίσα, οπότε είναι
και ΒΗ=ΒΚ . Επομένως το τρίγωνο ΒΚΗ είναι ισοσκελές.
iii) Στο τρίγωνο ΑΒΖ το σημείο Ε είναι ορθόκεντρο (σημείο τομής των υψών ΑΚ, ΖΗ) οπότε και το ΑΘ
είναι ύψος αφού διέρχεται από το Ε. Άρα η ΑΕ είναι κάθετη στην ΑΖ.
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β) Στην περίπτωση αυτή το ΑΚ είναι ύψος άρα και διχοτόμος.
Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Ε είναι σημείο τομής των διχοτόμων ΑΚ και ΒΔ άρα είναι έγκεντρο.
Η ΓΕ διέρχεται από το Ε άρα είναι διχοτόμος της γωνίας ̂ .
1878. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A . Προεκτείνουμε το ΒΓ
(προς το Γ) κατά τμήμα   B . Φέρουμε τις διαμέσους ΑΕ και ΓΖ
του τριγώνου ΑΒΓ που τέμνονται στο Θ. Το ΒΘ προεκτεινόμενο, τέμνει
το ΑΓ στο Κ και το ΑΔ στο Η. Να αποδείξετε ότι:
α) Το ΖΚΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 9)
β) AH  
(Μονάδες 9)
γ) AH  2Z
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα Ζ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών, άρα
AΓ
ZE AΓ  ZE KΓ και ZE 
(1).
2
Επειδή ΑΕ,ΓΖ διάμεσοι, το Θ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου, οπότε
1
ΘZ  ΓZ , δηλαδή ΓΘ  2ΘZ . όμως ΓΘ  AH , άρα AH  2ZΘ
3
β) Στο τρίγωνο ΑΒΔ τα Ζ,Γ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα ZΓ AΔ  ΘΓ AH (3).
Στο τρίγωνο ΒΗΔ το Γ είναι μέσο του ΒΔ και ΓΘ HΔ , άρα το Θ είναι μέσο του ΒΗ.
Στο τρίγωνο ΒΗΓ τα Θ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών, άρα ΘE HΓ  AΘ HΓ (4).
Από τις (3),(4) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΘΓΗ είναι παραλληλόγραμμο αφού οι απέναντι πλευρές
του είναι παράλληλες. Άρα AH  ΘΓ ως απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου.
AH
γ) 1ος τρόπος: Στο τρίγωνο ΒΑΗ τα Ζ,Θ είναι μέσα δύο πλευρών, άρα ZΘ 
 AH  2ZΘ
2
2
2ος τρόπος: Επειδή το Θ είναι βαρύκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ, ισχύει ότι ΓΘ  ΓZ και
3
1
ΘZ  ΓZ , δηλαδή ΓΘ  2ΘZ . όμως ΓΘ  AH , άρα AH  2ZΘ
3
1887. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A και η διχοτόμος του ΑΔ. Στην
πλευρά ΑΓ θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο, ώστε AE  AB .Να αποδείξετε ότι:
α) τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΕ είναι ίσα.
(Μονάδες 7)
β) η ευθεία ΑΔ είναι μεσοκάθετος του ΒΕ.
(Μονάδες 9)
γ) αν το ύψος από την κορυφή Β του τριγώνου ΑΒΓ τέμνει την ΑΔ στο
Η τότε η ευθεία ΕΗ είναι κάθετη στην ΑΒ.
Λύση

(Μονάδες 9)

α) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΕ έχουν:
1) την πλευρά ΑΔ κοινή
2) AE  AB και
3) BAΔ  Δ A E λόγω της διχοτόμησης
Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα και ΔΒ=ΔΕ.
β) Επειδή ΑΒ=ΑΕ ,ΔΒ=ΔΕ τα Α,Δ βρίσκονται στη μεσοκάθετο του ΒΕ .
Άρα η ΑΔ είναι μεσοκάθετος του ΒΕ.
γ) Στο τρίγωνο ΑΒΕ τα ΑΘ,ΒΗ είναι ύψη που τέμνονται στο Η, άρα το σημείο αυτό είναι το ορθόκεντρο
του τριγώνου, οπότε το ΕΗ είναι το τρίτο ύψος. Δηλαδή EH  AB .
187

Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022

Τραπέζιο

ΤΡΑΠΕΖΙΟ
2ο Θέμα
1529. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB  A  . Στο μέσο Δ της πλευράς ΑΒ
φέρουμε κάθετη ευθεία που τέμνει την πλευρά ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουμε ευθεία
παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέμνει την ΑΒ στο Ζ.
α) Να αποδείξετε ότι AE  BE .
(Μονάδες 15)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Η ΕΔ είναι ύψος και διάμεσος στο τρίγωνο ΑΕΒ, άρα είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ και έχει
AE  BE .
β)Είναι Z1  B γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΖΕ,
ΒΓ που τέμνονται από την ΑΒ και E1  Γ γιατί είναι εντός εκτός και επί τα αυτά
μέρη των παραλλήλων ΖΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΑΓ. Όμως B  Γ γιατί το
τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΒΓ, άρα και Z1  E1 , δηλαδή το
τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές με βάση την ΖΕ και είναι AZ  AE .
Επειδή AB  AΓ και AZ  AE , είναι και AB  AZ  AΓ  AE  ZB  EΓ (1).
Επειδή EZ BΓ (2) και οι πλευρές ΖΒ , ΕΓ τέμνονται (3),από τις σχέσεις
(1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1536. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ το μέσο της πλευράς ΑΒ. Από το Δ διέρχεται
μια τυχαία ευθεία (ε) που τέμνει την πλευρά ΑΓ σε εσωτερικό της σημείο Ε. Η
ευθεία (ε) χωρίζει το τρίγωνο ΑΒΓ σε ένα τρίγωνο ΑΔΕ κι σε ένα τετράπλευρο
ΒΔΕΓ.
α) Ποια πρέπει να είναι η θέση του σημείου Ε, ώστε το τετράπλευρο ΒΔΕΓ να
είναι τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 12)
β) Ποιο πρέπει να είναι το είδος του τριγώνου ΑΒΓ, ώστε το τραπέζιο του
ερωτήματος (α) να είναι ισοσκελές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Αν το ΒΔΕΓ είναι τραπέζιο, θα έχει δύο απέναντι πλευρές
του παράλληλες. Επειδή οι πλευρές ΒΔ και ΓΕ τέμνονται
στο Α, παράλληλες θα είναι οι ΔΕ, ΒΓ. Επειδή το Δ είναι
μέσο της ΑΒ και η ΔΕ είναι παράλληλη στη ΒΓ, το Ε θα
είναι μέσο της ΑΓ.

β) Αν το τραπέζιο είναι ισοσκελές, τότε BΔ  ΓE .
AΓ
AB
Όμως BΔ 
και ΓE 
, άρα AB  AΓ , δηλαδή το
2
2
τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.
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1549 . Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με A    90 , AB   , B  4 και B  60 .
Φέρουμε την H  AB και θεωρούμε τα μέσα Ε και Ζ των πλευρών ΑΔ και ΒΓ
αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) AB  3
(Μονάδες 12)
β) Το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΒΗΓ
έχουμε: B  BΓH  90  60  BΓH  90  BΓH  30 .
BΓ
Τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΗΓ ισχύει ότι BH 
.
2
4ΓΔ
Όμως BΓ  4ΓΔ , άρα BH 
 2ΓΔ .
2
Το τετράπλευρο ΑΗΓΔ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. Τότε AH  ΓΔ
γιατί είναι απέναντι πλευρές ορθογωνίου.
Είναι AB  AH  HB  ΓΔ  2ΓΔ  3ΓΔ .
β) Η ΕΖ είναι διάμεσος του τραπεζίου ΑΒΓΔ, άρα είναι παράλληλη στις βάσεις
AB  ΓΔ 3ΓΔ  ΓΔ 4ΓΔ
ΑΒ και ΓΔ και EZ 


 2ΓΔ  HB .
2
2
2
Επειδή τα τμήματα ΕΖ και ΗΒ είναι ίσα και παράλληλα, το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι
παραλληλόγραμμο.
1550.Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με  / /  ,   
και    .
α) Αν τα μήκη των βάσεων είναι ΑΒ = 3x + 2, ΓΔ = x + 2 και το
μήκος της διαμέσου του τραπεζίου είναι ΜΝ = x + 4, τότε να
δείξετε ότι x = 2.
(Μονάδες 12)
β) Αν η γωνία Γ̂ είναι διπλάσια της γωνίας Β̂ , να υπολογίσετε τις
γωνίες του τραπεζίου.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Γνωρίζουμε ότι η διάμεσος ισούται με το ημιάθροισμα των βάσεων
του τραπεζίου, άρα:
ΑΒ  ΓΔ
3x  2  x  2
ΜΝ 
x4
 2  (x  4)  4x  4 
2
2
2x  8  4x  4  2x  4  x  2
β) Το τραπέζιο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές οπότε A  B (1) και Γ  Δ (2).
Το άθροισμα των γωνιών του τραπεζίου είναι ίσο με 360 άρα
ˆ  2Γˆ
Β

(1),(2)

ˆ Β
ˆ  360  2 Β̂  2 Γ̂  360  Β
ˆ  Γˆ  Δ
ˆ  Γˆ  180  2Γˆ  Γˆ  180  3Γˆ  180  Γˆ  60 .
Α
ˆ  Γˆ  60 και Β
ˆ
ˆ  2Γˆ  2  60  120  Α
Επομένως Δ
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1562. Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   . Φέρουμε τα ύψη
του ΑΕ και ΒΖ. Να αποδείξετε ότι:
α) E  Z
(Μονάδες 12)
β)το τετράπλευρο ΑΕΖΒ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΖΓ έχουν:
1) AΔ  BΓ μη παράλληλες πλευρές του ισοσκελούς τραπεζίου και
2) Δ  Γ γιατί βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τραπεζίου.
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔE  ΓZ .
β) Επειδή AE  ΓΔ και AB ΓΔ , θα είναι και AE  AB . Το τετράπλευρο
ΑΕΖΒ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.
1563. Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   . Φέρουμε τα ύψη
του ΑΕ και ΒΖ. Να αποδείξετε ότι:
α) E  Z
(Μονάδες 12)
β) AZ  BE
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΖΓ έχουν:
1) AΔ  BΓ μη παράλληλες πλευρές του ισοσκελούς τραπεζίου και
2) Δ  Γ γιατί βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τραπεζίου.
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔE  ΓZ .
β) Επειδή AE  ΓΔ και AB ΓΔ , θα είναι και AE  AB . Το
τετράπλευρο ΑΕΖΒ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.
Οι ΑΖ, ΒΕ είναι διαγώνιες του ορθογωνίου και είναι ίσες.
1577. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   στο οποίο η διαγώνιος ΒΔ είναι
ίση με την πλευρά ΑΔ. Αν η γωνία   110 και η γωνία  B   30 , να
υπολογίσετε τη γωνία A  B .
(Μονάδες 25)
Λύση
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΔΓΒ έχουμε:
Δ1  30  110  180  Δ1  40 .
Είναι B1  Δ1  40 ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που
τέμνονται από την ΒΔ.
Επειδή AΔ  ΔB , το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές με βάση την ΑΒ, άρα
A  B1  40 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΒ έχουμε:
AΔB  A  B1  180  AΔB  2  40  180  AΔB  80
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1579. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  και AB   . Θεωρούμε τα σημεία Ε και Ζ
πάνω στην ΑΒ έτσι ώστε AE  EZ  ZB και έστω Κ το σημείο τομής των ΔΖ και ΓΕ. Να
αποδείξετε ότι:
α) Z  E
(Μονάδες 13)
β) Τα τρίγωνα ΕΚΖ και ΔΚΓ είναι ισοσκελή.
(Μονάδες 12)
Λύση
α) Τα τρίγωνα ΑΔΖ και ΕΒΓ έχουν:
2
1) AZ  EB  AB
3
2) AΔ  BΓ , ίσες μη παράλληλες πλευρές του ισοσκελούς
τραπεζίου και
3) A  B βρίσκονται σε μια βάση του ισοσκελούς τραπεζίου
Με βάση το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔZ  ΓE .
β) Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΖ και ΕΒΓ είναι ίσα, έχουν και K E Z  K ZE , οπότε το τρίγωνο ΕΚΖ έχει δύο
γωνίες του ίσες και είναι ισοσκελές.
Επειδή το τρίγωνο ΕΚΖ είναι ισοσκελές με βάση την ΕΖ, είναι KZ  KE . Όμως είναι και ΔZ  ΓE , άρα
και ΔZ  KZ  ΓE  KE  KΔ  KΓ , οπότε το τρίγωνο ΔΚΓ είναι ισοσκελές.
1612. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με Δ και Ε τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ
αντίστοιχα, A  9 , E  10 και B  30 .
α) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.
(Μονάδες 9)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΓΒ είναι τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
γ) Να υπολογίσετε το μήκος x του τμήματος ΔΕ.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Είναι 2τ  AB  BΓ  AΓ  2AΔ  30  2EΓ  18  30  20  68
β) Επειδή τα σημεία Δ,Ε είναι μέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ,
BΓ
είναι ΔE BΓ και ΔE 
. Επειδή επιπλέον οι πλευρές ΔΒ, ΕΓ τέμνονται
2
στο Α, το τετράπλευρο ΔΕΓΒ είναι τραπέζιο.
γ) ΔE 

BΓ
30
x
 15
2
2

1629. Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   με

  AB και B  135 . Από τις κορυφές Α και Β φέρουμε τα ύψη
του ΑΕ και ΒΖ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι AE  E  BZ  Z . (Μονάδες 15)
Λύση
α) Επειδή το τραπέζιο είναι ισοσκελές οι γωνίες κάθε βάσης του είναι ίσες, άρα A  B  135 .
Οι γωνίες Β και Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΒΓ,
οπότε είναι παραπληρωματικές, δηλαδή B  Γ  180  135  Γ  180  Γ  45 , άρα και Δ  Γ  45 .
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β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΖΓ είναι Γ  45 και από το άθροισμα των γωνιών του είναι και

ZBΓ  45 , οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές και έχει BZ  ZΓ .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΔ είναι Δ  45 και από το άθροισμα των γωνιών του είναι και

Δ AE  45 , οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές και έχει AE  EΔ .
Όμως το ΑΒΖΕ είναι ορθογώνιο, οπότε AE  BZ γιατί είναι απέναντι πλευρές του, άρα
AE  EΔ  BZ  ΓZ .
1634. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   με AB  6 ,

B  4 και   60 . Δίνονται επίσης τα ύψη ΑΕ και ΒΖ από τις
κορυφές Α και Β αντίστοιχα.
α) Να υπολογίσετε τις υπόλοιπες γωνίες του
τραπεζίου ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 6)
β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΖΓ είναι ίσα.
(Μονάδες 10)
γ) Να υπολογίσετε τη περίμετρο του ΑΒΓΔ.
Λύση

(Μονάδες 9)

α) Επειδή το τραπέζιο είναι ισοσκελές οι γωνίες κάθε βάσης
του είναι ίσες, άρα Δ  Γ  60 .
Οι γωνίες Β και Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των
παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΒΓ, οπότε είναι
παραπληρωματικές, δηλαδή
B  Γ  180  B  60  180  B  120 , άρα και
A  B  120 .

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΖΓ έχουν:
1) AΔ  BΓ γιατί οι μη παράλληλες πλευρές του ισοσκελούς τραπεζίου είναι ίσες και
2) Δ  Γ  60
Άρα τα τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες ίσες και μια οξεία γωνία τους ίση, οπότε είναι ίσα.
γ) Είναι B  120 και ABZ  90 , άρα ZBΓ  30 , τότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΖΓ ισχύει
BΓ
ότι ZΓ 
 2 . Επειδή τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΖΓ είναι ίσα, έχουν και ΔE  ZΓ  2 .
2
Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΖΕ είναι ορθογώνιο, ισχύει ότι EZ  AB  6 , άρα
ΔΓ  ΔE  EZ  ZΓ  2  6  2  10 .
Η περίμετρος του ΑΒΓΔ είναι: AB  BΓ  ΓΔ  ΔA  6  4  10  4  24
1635. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   με AB  B  4 , A  90
και   60 .
Δίνεται επίσης το ύψος ΒΕ από την κορυφή Β.
α) Να υπολογίσετε τις άλλες γωνίες του τραπεζίου ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 8)
β) Να αποδείξετε ότι 2E  B .
(Μονάδες 9)
γ) Αν Μ,Ν τα μέσα των πλευρών ΑΔ,ΒΓ αντίστοιχα, να
βρείτε το μήκος του τμήματος ΜΝ.
(Μονάδες 8)
Λύση
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α) Επειδή A  90 είναι AΔ  AB , όμως AB ΓΔ , άρα και

AΔ  ΓΔ , οπότε Δ  90 .
Οι γωνίες Β και Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ,
ΓΔ που τέμνονται από την ΒΓ, οπότε είναι παραπληρωματικές, δηλαδή
B  Γ  180  B  60  180  B  120 .
β) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΒΕΓ, έχουμε:
E BΓ  Γ  90  E BΓ  60  90  E BΓ  30 , τότε στο τρίγωνο αυτό ισχύει ότι
BΓ
EΓ 
 2EΓ  BΓ .
2
BΓ 4
 2
2 2
Το ΜΝ ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών του τραπεζίου, οπότε η ΜΝ είναι διάμεσος του
AB  ΓΔ 4  ΔE  EΓ 4  4  2
τραπεζίου ΑΒΓΔ και ισχύει ότι: MN 


5
2
2
2

γ) Είναι EΓ 

1644. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   με AB  3 ,   4 .
Θεωρούμε σημείο Ε στην ΑΒ ώστε AE  1 . Στο τραπέζιο ΕΒΓΔ
θεωρούμε τα Κ και Λ, μέσα των ΕΔ και ΒΓ αντίστοιχα.
α) Να υπολογίσετε τη διάμεσο ΚΛ του τραπεζίου ΕΒΓΔ.
(Μονάδες 13)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΛΚ είναι
παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 12)
Λύση
α) Είναι KΛ AB ΓΔ και
EB  ΓΔ AB  AE  ΓΔ 3  1  4
KΛ 


3
2
2
2
β) Είναι KΛ AB και KΛ  AB  3 , δηλαδή στο τετράπλευρο
ΑΒΛΚ δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες, οπότε
είναι παραλληλόγραμμο.
1650. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  και B  B . Αν

 B   110 και A  B  25 , να υπολογίσετε:
α) Τη γωνία Γ.
β) Τη γωνία Α.

(Μονάδες 11)
(Μονάδες 14)
Λύση

α) Επειδή BΔ  BΓ , το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ισοσκελές με βάση την ΔΓ,
άρα BΔ Γ  Γ .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΒΔΓ έχουμε:
BΔΓ  Γ  ΔBΓ  180  2Γ  110  180  2Γ  70  Γ  35
β) Είναι BΔ Γ  Γ  35 και AΔ Γ  25  35  60 .
Οι γωνίες Α και ΑΔΓ είναι εντός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΑΔ και
είναι παραπληρωματικές, δηλαδή A  AΔΓ  180  A  60  180  A  120
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1666. Σε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ A  90

 θεωρούμε τα μέσα Δ,

Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 12)
β) Το τετράπλευρο ΕΔΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Επειδή τα Δ,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει ότι
AΓ
ΔZ AΓ  ΔZ AE και ΔZ 
 AE . Στο τετράπλευρο ΑΕΖΔ δύο απέναντι
2
πλευρές του, οι ΔΖ και ΑΕ, είναι ίσες και παράλληλες, οπότε είναι
παραλληλόγραμμο. Επειδή όμως A  90 , το ΑΕΖΔ είναι ορθογώνιο.
β) Επειδή τα σημεία Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ η ΔΕ είναι
παράλληλη στη ΒΓ (1). Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές, έχει AB  AΓ ,
τότε όμως είναι και ΔB  EΓ (2) γιατί είναι μισά των ΑΒ, ΑΓ.
Επειδή οι ΒΔ και ΕΓ τέμνονται στο Α (3), από τις σχέσεις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΕΔΒΓ
είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1669. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ, το σημείο Μ είναι το μέσο της
πλευράς ΔΓ και τα σημεία Κ και Λ είναι τα μέσα των μη παράλληλων
πλευρών του ΑΔ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) KM  M
(Μονάδες 12)
β) AM  BM
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Τα τρίγωνα ΚΔΜ και ΛΜΓ έχουν:
1) MΔ  MΓ γιατί το Μ είναι μέσο της ΓΔ
2) KΔ  ΛΓ γιατί είναι μισά των ίσων μη παράλληλων
πλευρών ΑΔ και ΒΓ του ισοσκελούς τραπεζίου και
3) Δ  Γ γιατί βρίσκονται στη βάση ΔΓ του ισοσκελούς τραπεζίου.
Με βάση το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και
KM  ΛM .
β) Τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΜΒΓ έχουν:
1) MΔ  MΓ
2) Δ  Γ και
3) AΔ  BΓ
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και AM  BM .
1694. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  , AB  8 και   12 . Αν ΑΗ και ΒΘ τα ύψη
του τραπεζίου,
α) να αποδείξετε ότι H   .
(Μονάδες 12)
β) να υπολογίσετε τη διάμεσο του τραπεζίου.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΗΔ και ΒΘΓ έχουν:
1) AΔ  BΓ μη παράλληλες πλευρές του ισοσκελούς τραπεζίου και
2) Δ  Γ βρίσκονται στη βάση του τραπεζίου
Άρα τα τρίγωνα έχουν τις υποτείνουσες τους ίσες και μια οξεία γωνία τους ίση,
οπότε είναι ίσα και έχουν ΔH  ΘΓ .
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AB  ΓΔ 8  12

 10
2
2

1697. Στο τραπέζιο του διπλανού σχήματος έχουμε AB  A 


,   60
2

και Μ το μέσο της πλευράς ΓΔ. Να αποδείξετε ότι:
α) η ΔΒ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.
(Μονάδες 9)
β) η ΒΜ χωρίζει το τραπέζιο σε ένα ρόμβο και ένα ισόπλευρο τρίγωνο.
(Μονάδες 16)
Λύση
α) Είναι MΔ B  ABΔ (1) ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που
τέμνονται από την ΒΔ. Επειδή AB  AΔ το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές
με βάση την ΒΔ, άρα AΔ B  A BΔ (2) . Από τις (1), (2) προκύπτει ότι

MΔ B  AΔ B , άρα η ΔΒ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.
ΔΓ
 AB και ΔM AB , αφού ΔΓ AB , άρα το τετράπλευρο ΑΔΜΒ έχει δύο απέναντι
2
πλευρές του ίσες και παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο. Όμως AB  AΔ , δηλαδή το
παραλληλόγραμμο ΑΔΜΒ έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες, οπότε είναι ρόμβος. Επειδή το ΑΔΜΒ
είναι ρόμβος, ισχύει ότι BM  ΔM , όμως ΔM  MΓ , άρα BM  MΓ , οπότε το τρίγωνο ΒΜΓ είναι
ισοσκελές.
Είναι BMΓ  Δ  60 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ, ΒΜ που τέμνονται από

β) Είναι ΔM 

την ΔΓ. Επειδή το ισοσκελές τρίγωνο ΒΜΓ έχει μια γωνία του ίση με 60 , είναι ισόπλευρο.
13497.Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΔ//ΒΓ) με ΒΓ > ΔΓ. Στην πλευρά
ΒΓ θεωρούμε σημείο Ε, τέτοιο ώστε ΓΕ = ΓΔ.
α) Να αποδείξετε ότι η ΔΕ είναι διχοτόμος της  .
(Μονάδες 12)
β) Αν   120 ,να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΕΓ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Επειδή ΓΔ=ΓΕ το τρίγωνο ΓΔΕ είναι ισοσκελές με βάση την ΔΕ,
άρα Δ 2  Ε1 (1).
Είναι Δ1  Ε1 (2) ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που τέμνονται από
την ΔΕ. Από τις σχέσεις (1), (2) προκύπτει ότι Δ1  Δ 2 , οπότε η ΔΕ είναι
διχοτόμος της ΑΔΓ .
β) Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο ισχύει ότι Δ  Α  120 . Τότε Δ 2 
ισοσκελές τρίγωνο ΔΓΕ έχει μία γωνία του 60 , οπότε είναι ισόπλευρο.
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13824.Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με βάσεις ΑΒ και ΓΔ. Αν Ε και Ζ
τα μέσα των ΓΔ και ΒΕ αντίστοιχα και Θ το σημείο τομής της
ΑΒ και της προέκτασης της ΓΖ, να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΓΕΖ, ΘΒΖ είναι ίσα.
(Μονάδες 13)
β) ΕΓ=ΘΒ.
(Μονάδες 5)
γ) Το τετράπλευρο ΕΒΘΔ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΓΕΖ και ΘΖΒ τα οποία έχουν:
- ΕΖ=ΖΒ (από υπόθεση)
- ΖΕΓ  ΖΒΘ (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΓΕ και ΘΒ που τέμνονται από την ΒΕ)
- ΕΖΓ  ΘΖΒ (ως κατακορυφήν)
Τα τρίγωνα είναι ίσα αφού έχουν μια πλευρά ίση και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μία προς μία.
β) Από την ισότητα των τριγώνων ΓΕΖ και ΘΖΒ έχουμε ότι
ΕΓ=ΘΒ ως απέναντι από τις ίσες γωνίες ΕΖΓ  ΘΖΒ , πλευρές.
γ) ΔΕ//ΒΘ ως τμήματα των βάσεων ΓΔ και ΑΒ του τραπεζίου
ΑΒΓΔ. Από το ερώτημα β) έχουμε ΕΓ=ΒΘ, επίσης Ε μέσο της
πλευράς ΓΔ άρα ΕΓ=ΔΕ οπότε ΒΘ=ΔΕ, επομένως το
τετράπλευρο ΕΒΘΔ είναι παραλληλόγραμμο αφού έχει δύο
απέναντι πλευρές του, τις ΔΕ και ΘΒ, παράλληλες και ίσες.

13828.Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ η διαγώνιος ΒΔ είναι κάθετη στην πλευρά ΑΔ
και η πλευρά ΓΒ κάθετη στη βάση ΑΒ. Αν ΑΔ=4 και ΑΒ=8 τότε: α) Nα
υπολογιστεί η γωνία  .
(Μονάδες 12)
β) Να αποδείξετε ότι η διαγώνιος ΒΔ του τραπεζίου ΑΒΓΔ είναι διπλάσια
της πλευράς του ΒΓ.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η υποτείνουσα ΑΒ είναι διπλάσια της κάθετης πλευράς ΑΔ άρα η οξεία
γωνία ΔΒΑ ισούται με 30ο δηλαδή ΔΒΑ  30 .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΔ έχουμε ΔAΒ  Δ  ΔΒΑ  180  ΔΑΒ  60 .
β) Οι βάσεις ΑΒ και ΔΓ του τραπεζίου ΑΒΓΔ είναι κάθετες στην ΒΓ άρα το τρίγωνο ΔΓΒ είναι
ορθογώνιο στο Γ. Οι γωνίες ΑΒΔ και ΒΔΓ είναι ίσες ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ και ΓΔ που
τέμνονται από την ΒΔ, άρα ΑΒΔ  ΒΔΓ  30 .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΔΓΒ η κάθετη πλευρά ΒΓ βρίσκεται απέναντι από οξεία γωνία 30ο άρα ισούται
ΒΔ
με το μισό της υποτείνουσας ΒΔ, δηλαδή BΓ 
 ΒΔ  2ΒΓ .
2

4ο Θέμα
1711. Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   είναι   2AB . Επίσης Ζ,Η,Ε είναι
τα μέσα των ΑΔ,ΒΓ και ΔΓ αντίστοιχα. Ακόμη η ΖΗ τέμνει τις ΑΕ,ΒΕ
στα σημεία Θ,Ι αντίστοιχα.
α) Να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 10)
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β) Να δείξετε ότι τα σημεία Θ,Ι είναι μέσα των ΑΕ,ΒΕ αντίστοιχα.
(Μονάδες 5)
3
γ) Να δείξετε ότι ZH  AB .
2

(Μονάδες 10)
Λύση

α) Επειδή ΓΔ  2AB και Ε μέσο του ΓΔ, είναι AB  ΔE  EΓ .
Επίσης AB ΓE αφού AB ΓΔ , άρα το τετράπλευρο ΑΒΓΕ έχει δύο
απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι
παραλληλόγραμμο.
β) Επειδή η ΖΗ είναι διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη στις
βάσεις ΑΒ και ΓΔ.
Στο τρίγωνο ΑΔΕ, το Ζ είναι μέσο της ΑΔ και ZΘ ΔE , άρα το Θ είναι μέσο του ΑΕ.
Στο τρίγωνο ΒΕΓ το Η είναι μέσο της ΒΓ και ΙH EΓ , άρα το Ι είναι μέσο του ΒΕ.
γ) Επειδή η ΖΗ είναι διάμεσος του τραπεζίου, ισχύει ότι: ZH 

AB  ΓΔ AB  2AB 3

 AB
2
2
2

1715. Δίνεται ευθεία (ε) και δύο σημεία Α, Β εκτός αυτής έτσι ώστε η ευθεία ΑΒ να μην είναι
κάθετη στην (ε). Φέρουμε ΑΔ,ΒΓ κάθετες στην (ε) και Μ,Ν μέσα των ΑΒ,ΓΔ αντίστοιχα.
α) Αν τα Α,Β είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ε)
i. να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, τραπέζιο ή
ορθογώνιο σε καθεμία από τις περιπτώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας:
1) A  B
(Μονάδες 4)
2) A  B .
(Μονάδες 4)
ii. να εκφράσετε το τμήμα ΜΝ σε σχέση με τα τμήματα ΑΔ, ΒΓ στις δύο προηγούμενες
περιπτώσεις.
(Μονάδες 6)
β) Αν η (ε) τέμνει το τμήμα ΑΒ στο μέσο του Μ, να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου
ΑΓΒΔ (παραλληλόγραμμο, τραπέζιο, ορθογώνιο) και να δείξετε ότι τα Μ,Ν ταυτίζονται. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 9+2)
Λύση
α) i. Επειδή AΔ  ε και BΓ  ε , είναι AΔ BΓ .
1) Αν AΔ  BΓ , τότε οι ΑΒ, ΓΔ δεν είναι παράλληλες
γιατί αν ήταν , το τετράπλευρο ΑΒΓΔ θα
ήταν ορθογώνιο και οι απέναντι πλευρές
του ΑΔ, ΒΓ θα ήταν ίσες, που δεν ισχύει.
Άρα το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο.
2) Αν AΔ  BΓ , τότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει δύο
απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες και επειδή Δ  90 , είναι ορθογώνιο.
ii. Όταν το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο, τότε το ΜΝ είναι διάμεσός του και είναι:
AΔ  BΓ
.
MN 
2
Όταν το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο, τότε και τα ΑΜΝΔ, ΜΝΓΒ θα είναι
ορθογώνια και τότε
MN  AΔ  BΓ .
β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΜ και ΜΒΓ έχουν τις πλευρές ΑΜ και ΜΒ ίσες
και τις γωνίες ΑΜΔ και ΒΜΓ ίσες ως κατακορυφήν. Άρα τα τρίγωνα είναι
ίσα, οπότε και AΔ  BΓ .Τότε το τετράπλευρο ΑΓΒΔ θα είναι
παραλληλόγραμμο αφού δύο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και
παράλληλες.
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1718. Θεωρούμε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και τις προβολές Α΄,
Β΄, Γ΄, Δ΄ των κορυφών του Α,Β,Γ,Δ αντίστοιχα σε μια ευθεία ε.
α) Αν η ευθεία ε αφήνει τις κορυφές του
παραλληλογράμμου στο ίδιο ημιεπίπεδο και
είναι AA  3, BB  2 ,   5 , τότε:
i. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του κέντρου του
παραλληλογράμμου από την ε είναι ίση με 4.
(Μονάδες 8)
ii. Να βρείτε την απόσταση ΔΔ΄.
(Μονάδες 9)
β) Αν η ευθεία ε διέρχεται από το κέντρο του
παραλληλογράμμου και είναι παράλληλη προς δύο
απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄, ΔΔ΄ ; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Είναι AA  ε, BB  ε, ΓΓ  ε, ΔΔ  ε και OO  ε , άρα τα τμήματα ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄, ΔΔ΄, ΟΟ΄
είναι παράλληλα.
Αν η ε ήταν παράλληλη στην ΑΓ, τότε το ΑΑ΄Γ΄Γ΄ θα ήταν ορθογώνιο και οι απέναντι πλευρές του ΑΑ΄
και ΓΓ΄ θα ήταν ίσες, το οποίο είναι άτοπο. Άρα η ε δεν είναι παράλληλη στην ΑΓ.
AA  ΓΓ 3  5
i. Στο τραπέζιο ΑΑ΄Γ΄Γ το ΟΟ΄ είναι διάμεσος, άρα OO 

4.
2
2
ii. Στο τραπέζιο ΒΒ΄Δ΄Δ το ΟΟ΄ είναι διάμεσος, άρα OO 

BB  ΔΔ
2  ΔΔ
4
 ΔΔ  6
2
2

β) Αν η ε είναι παράλληλη στις ΓΔ και ΑΒ και
διέρχεται από το κέντρο Ο, τότε η ε θα είναι
μεσοπαράλληλη των ΑΒ,ΓΔ, τα τετράπλευρα
ΑΑ΄Β΄Β και ΔΔ΄Γ΄Γ είναι ίσα ορθογώνια και οι
αποστάσεις ΑΑ΄, ΒΒ΄, ΓΓ΄, ΔΔ΄ είναι ίσες.



1722. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ A  90

 και η διχοτόμος του ΒΔ. Από το Δ φέρουμε

E  B και ονομάζουμε Ζ το σημείο στο οποίο η ευθεία ΕΔ τέμνει την προέκταση της ΒΑ.
Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 6)
β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΖ είναι ίσα.
(Μονάδες 6)
γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετη των τμημάτων ΑΕ και ΖΓ.
(Μονάδες 6)
δ) Το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΔ έχουν:
1) τη πλευρά ΒΔ κοινή και
2) B1  B2 γιατί η ΒΔ είναι διχοτόμος της B
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε είναι AB  BE και το τρίγωνο ΑΒΕ είναι
ισοσκελές.
β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΖ έχουν:
1) AB  BE και
2) τη γωνία Β κοινή
Άρα τα δύο τρίγωνα μια κάθετη τους πλευρά ίση και την οξεία γωνία που περιέχεται μεταξύ αυτής της
κάθετης και της υποτείνουσας ίση, οπότε είναι ίσα.
γ) BA  BE και ΔA  ΔE (Δ σημείο της διχοτόμου ΒΔ) .Άρα η ΒΔ είναι μεσοκάθετος του ΑΕ. Επειδή τα
τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΖ είναι ίσα είναι και BΓ  BZ , οπότε το τρίγωνο ΒΓΖ είναι ισοσκελές. Το τμήμα
198

Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022

Τραπέζιο

ΒΗ είναι διχοτόμος στο τρίγωνο ΒΓΖ που αντιστοιχεί στη βάση του, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του,
δηλαδή η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του ΓΖ.
δ) Επειδή AE  BΔ και ΓZ  BΔ , είναι AE ΓZ (1)
Είναι BΓ  BZ και BE  AB άρα και BΓ  BE  BZ  AB  EΓ  AZ (2)
Επειδή οι ευθείες ΓΕ και ΑΖ τέμνονται στο Β, από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο
ΑΕΓΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

1727. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με A    90 ,   2AB και B  3 . Από
το Β φέρνουμε κάθετη στη ΓΔ που τέμνει την ΑΓ στο Κ και την ΓΔ στο Ε.
Επίσης φέρνουμε την ΑΕ που τέμνει τη ΒΔ στο σημείο Λ. Να αποδείξετε ότι:
α)   45
(Μονάδες 8)
β) B  AE
(Μονάδες 9)
1
γ) K  
(Μονάδες 8)
4
Λύση
α) Επειδή οι γωνίες Β,Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την
ΒΓ, είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή B  Γ  180 , όμως B  3Γ άρα
3Γ  Γ  180  4Γ  180  Γ  45 .

β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΔ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο. Οι ΑΕ, ΒΔ είναι διαγώνιες
του ορθογωνίου, οπότε είναι ίσες.
γ) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΒΕΓ έχουμε:
E BΓ  Γ  90  E BΓ  45  90  E BΓ  45 , οπότε το τρίγωνο ΒΕΓ έχει δύο γωνίες ίσες και είναι
1
1
ισοσκελές. Άρα BE  EΓ . Όμως AB  ΔE  ΓΔ , οπότε και EΓ  ΓΔ  AB . Στο τρίγωνο ΑΕΓ τα Λ,Κ
2
2
1
1 1
1
είναι μέσα δύο πλευρών, άρα KΛ  EΓ   ΓΔ  ΓΔ .
2
2 2
4
1735. Θεωρούμε ευθεία (ε) και δύο σημεία Α και Β εκτός αυτής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο
ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ε) έτσι ώστε, η ευθεία ΑΒ να μην είναι κάθετη στην (ε). Έστω Α΄ και
Β΄ τα συμμετρικά σημεία των Α και Β αντίστοιχα ως προς την ευθεία (ε).
α) Να αποδείξετε ότι ΑΑ΄//ΒΒ΄.
(Μονάδες 6)
β) Αν η μεσοκάθετος του ΑΒ τέμνει την ευθεία (ε) στο σημείο Κ, να αποδείξετε ότι το Κ ανήκει και
στη μεσοκάθετο του Α΄Β΄.
(Μονάδες 10)
γ) Να βρείτε τη σχέση των ευθειών ΑΒ και (ε) ώστε το τετράπλευρο ΑΒΒ΄Α΄ να είναι
ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Επειδή AA  ε και BB  ε , είναι AA BB .
β) Επειδή το σημείο Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΑΒ ισαπέχει από τα Α και Β,
δηλαδή KA  KB (1).
Επειδή το Α΄ είναι το συμμετρικό του Α ως προς την (ε), η ΚΔ είναι μεσοκάθετος
του ΑΑ΄, άρα KA  KA (2).
Επειδή το Β΄ είναι το συμμετρικό του Β ως προς την (ε), η ΚΓ είναι
μεσοκάθετος του ΒΒ΄, άρα KB  KB (3).
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι KA  KB , δηλαδή το Κ ισαπέχει από τα Α΄
και Β΄ , άρα ανήκει στη μεσοκάθετο του Α΄Β΄.
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γ) Όταν το ΑΒΒ΄Α΄ είναι ορθογώνιο, τότε το ΑΔΚΕ είναι ορθογώνιο, οπότε AB  AA , ε  AA , άρα
AB ε .





1736. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ AB  με τη γωνία Γ ίση με
30 και έστω Κ,Λ τα μέσα των διαγωνίων του. Οι μη

παράλληλες πλευρές του ΔΑ και ΓΒ προεκτεινόμενες
τέμνονται κάθετα στο σημείο Ε. Να αποδείξετε ότι:
α) AB  2AE
(Μονάδες 10)
β) K  A
(Μονάδες 10)
γ) Σε ποια περίπτωση το ΑΒΛΚ είναι παραλληλόγραμμο;
Να αιτιολογήσετε τη απάντησή σας. (Μονάδες 5)
Λύση
α) Είναι ABE  Γ  30 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ που τέμνονται από
AB
την ΒΓ. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΑΒ είναι ABE  30 , άρα AE 
 AB  2AE .
2
ΔΓ
 ΔΓ  2ΔE .
2
Επειδή τα Κ,Λ είναι μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου, ισχύει ότι:
ΓΔ  AB 2ΔE  2EA 2  ΔE  EA 
KΛ 


 AΔ
2
2
2

β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΔΓ είναι Γ  30 , άρα EΔ 

γ) Για να είναι το ΑΒΛΚ παραλληλόγραμμο πρέπει οι πλευρές του ΚΛ και ΑΒ να είναι ίσες και
παράλληλες. Όμως KΛ AB ΓΔ γιατί η ΚΛ ενώνει τα μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου και
ΓΔ  AB
ΓΔ  AB
 AB  ΓΔ  AB  2AB  ΓΔ  3AB .
KΛ 
 AΔ , οπότε πρέπει AΔ  AB ή
2
2
1742. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του διπλανού σχήματος είναι
ρόμβος με B  60 . Θεωρούμε AZ   και AE  B .Να
αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 6)
β) Η ευθεία ΑΓ είναι μεσοκάθετος του ΖΕ. (Μονάδες 9)
γ) Αν Μ και Ν τα μέσα των πλευρών ΑΔ και ΑΒ αντίστοιχα, να
αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΖΜΝΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
Λύση

(Μονάδες 10)

α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΕΒ έχουν:
1) AB  AΔ γιατί είναι πλευρές του ρόμβου και
2) Δ  B γιατί είναι απέναντι γωνίες του ρόμβου.
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε έχουν AZ  AE
και το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές.
Δ
 Δ

β) Επειδή ΓΔ  ΓB και ZΔ  EB  A Δ Z  A E B  ,είναι και


ΓZ  ΓE . Επειδή AZ  AE και ΓZ  ΓE , τα σημεία Α,Γ ισαπέχουν από τα Ζ,Ε, άρα ανήκουν στη
μεσοκάθετο του ΖΕ. Δηλαδή η ΑΓ είναι μεσοκάθετος του ΖΕ.

γ) Επειδή τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΒ, ισχύει ότι MN BΔ .
Όμως AΓ  BΔ γιατί οι διαγώνιες του ρόμβου είναι κάθετες και ZE  AΓ , άρα ZE BΔ ,άρα και
ZE MN . Αν B  60 , τότε στα ορθογώνια τρίγωνα ΑΕΒ και ΔΖΑ είναι EAB  ΔA Z  30 .
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Είναι A  B  180 επειδή είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ, ΒΓ που τέμνονται από
την ΑΒ, άρα A  120 , οπότε E A Z  120  30  30  60 και επειδή AZ  AE , το τρίγωνο ΑΖΕ είναι
ισόπλευρο.
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ το ΕΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα
AB
. Το τρίγωνο ΑΕΝ είναι ισοσκελές και έχει AE N  E A N  30 .
EN  NB  NA 
2
AΔ
Τότε ZE N  30  60  90 . Όμοια ZM  MA  MΔ 
, MZE  90 και επειδή ZE MN ,θα είναι
2
ZM EN .
Άρα όταν B  60 , τότε οι ΖΜ και ΕΝ δεν είναι παράλληλες και το τετράπλευρο ΖΜΝΕ είναι τραπέζιο.
AΔ AB
Επειδή ZM 

 EN , το τραπέζιο είναι ισοσκελές.
2
2
1747. Δίνεται κύκλος  O, R  με διάμετρο ΑΒ και δύο ευθείες 1 ,  2 εφαπτόμενες του κύκλου στα
άκρα της διαμέτρου ΑΒ. Έστω ότι, μια τρίτη ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου σ΄ ένα σημείο του Ε
και τέμνει τις 1 ,  2 στα Δ και Γ αντίστοιχα.
α) Αν το σημείο Ε δεν είναι το μέσο του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι:
i. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
ii.   A  B
(Μονάδες 8)
β) Αν το σημείο Ε βρίσκεται στο μέσον του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΔΓΒ είναι
ορθογώνιο. Στην περίπτωση αυτή να εκφράσετε την περίμετρο του ορθογωνίου ΑΔΓΒ ως
συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) i. Είναι ε1  AB και ε 2  AB , άρα ε1 ε 2 .
Έστω ότι οι ευθείες ΓΔ, ΑΒ είναι παράλληλες. Τότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ
θα έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες και μία ορθή γωνία, οπότε θα
είναι ορθογώνιο.
Τότε επειδή OE  BΓ και OE  OA  OB  R , τα τετράπλευρα ΑΟΕΔ και
ΕΟΒΓ θα είναι τετράγωνα, οπότε τα τόξα ΑΕ και ΕΒ θα είναι ίσα, δηλαδή το
Ε θα είναι μέσο του τόξου ΑΒ που δεν ισχύει. Άρα στη
περίπτωση που το Ε δεν είναι μέσο του τόξου ΑΒ, οι ευθείες ΑΒ και ΓΔ
τέμνονται, οπότε το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο.
ii. Επειδή τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός κύκλου
προς αυτόν, είναι μεταξύ τους ίσα, ισχύει ότι ΔA  ΔE και ΓE  ΓB . Είναι
ΓΔ  ΓE  EΔ  BΓ  AΔ
β) Το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο από προηγουμένως. Επειδή τα ΑΟΕΔ και
ΕΟΒΓ είναι ίσα τετράγωνα, ισχύει ότι:
OE  OA  AΔ  ΔE  EΓ  BΓ  OB  R .
Η περίμετρος του ορθογωνίου είναι
AB  BΓ  ΓΔ  AΔ  2R  R  2R  R  6R
1755. Σε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  AB   είναι AB  A .
α) Να αποδείξετε ότι η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.
(Μονάδες 7)
β) Να προσδιορίσετε τη θέση ενός σημείου Ε, ώστε το τετράπλευρο ΑΒΕΔ να είναι ρόμβος.
(Μονάδες 10)
γ) Αν επιπλέον είναι B A   120 και οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται στο σημείο Ο, να
υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΕΟΒΓ.
(Μονάδες 8)
Λύση
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α) Επειδή AB  AΔ , το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές και οι γωνίες που αντιστοιχούν στη
βάση του ΒΔ είναι ίσες. Δηλαδή AΔ B  A BΔ .
Όμως ABΔ  BΔE ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ
που τέμνονται από την ΒΔ, άρα AΔB  BΔE , επομένως η ΒΔ
διχοτομεί τη γωνία Δ.
β) Αρχικά πρέπει το ΑΒΕΔ να είναι παραλληλόγραμμο. Από το Β
φέρουμε παράλληλη στην ΑΔ. Το σημείο τομής της με την ΓΔ
είναι το Ε, γιατί το τετράπλευρο ΑΒΕΔ έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες και δύο διαδοχικές
πλευρές του, τις ΑΒ,ΑΔ, ίσες οπότε είναι ρόμβος.
γ) BOE  90 (Οι διαγώνιες του ρόμβου τέμνονται κάθετα)
Είναι BAΔ  ABΓ  120 γιατί βρίσκονται στη βάση ΑΒ του ισοσκελούς τραπεζίου.
Οι γωνίες ΑΒΓ και ΒΓΕ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από τη
ΒΓ, οπότε είναι παραπληρωματικές. Είναι ABΓ  BΓE  180  120  Γ  180  Γ  60 .
Επειδή BΓ  BE  AΔ και Γ  60 , το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισόπλευρο, άρα EBΓ  BEΓ  60 .
Είναι ABE  120  60  60 και επειδή η ΒΕ είναι διαγώνιος του ρόμβου, διχοτομεί τη γωνία ΑΒΕ.
Άρα OBE  30 και τότε OBΓ  30  60  90 .Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΟΒΕ έχουμε:
OE B  OBE  90  OE B  30  90  OE B  60 και OE Γ  60  60  120 .

1
1
1757. Θεωρούμε τραπέζιο ΑΒΓΔ τέτοιο, ώστε A    90 , AB   και AB  A . Επιπλέον
3
4
φέρουμε BE   .
α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 6)
β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
(Μονάδες 10)
γ) Αν Κ,Λ είναι τα μέσα των ΒΕ και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η ΑΓ διέρχεται από το μέσο
του ευθυγράμμου τμήματος ΒΚ.
(Μονάδες 9)
Λύση

α) Το τετράπλευρο ΑΒΕΔ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.
β) Είναι ΔΕ  AB και AΔ  BE γιατί είναι απέναντι πλευρές του
ορθογωνίου ΑΒΕΔ. Όμως ΔΓ  4AB , άρα EΓ  3AB και
1
AB  AΔ  AΔ  3AB  BE , άρα BE  EΓ , οπότε το τρίγωνο ΒΕΓ είναι
3
ορθογώνιο και ισοσκελές.
γ) Επειδή τα Κ,Λ είναι μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου ΑΕΓΒ, ισχύει ότι
EΓ  AB 3AB  AB
KΛ 

 AB .
2
2
Όμως είναι και KΛ AB ΓΔ , άρα το τετράπλευρο ΑΚΛΒ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και
παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο. Οι ΑΛ, ΒΚ είναι διαγώνιες του παραλληλογράμμου και
διχοτομούνται, άρα η ΑΓ τέμνει το τμήμα ΒΚ στο μέσον του.
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1758. Δίνεται κύκλος (Ο,R) με διάμετρο ΑΒ και ευθείες
1 ,  2 εφαπτόμενες του κύκλου στα άκρα της διαμέτρου ΑΒ. Θεωρούμε
ευθεία ε εφαπτομένη του κύκλου σε σημείο του Ε, η οποία τέμνει τις  1
και  2 στα Δ και Γ αντίστοιχα.
α) Να αποδείξετε ότι      .
(Μονάδες 9)
β) Το τρίγωνο ΓΟΔ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 9)
γ) Να διερευνήσετε το είδος του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ ανάλογα με
τη θέση του σημείου Ε στο ημικύκλιο ΑΒ.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Επειδή τα ΓΕ , ΓΒ είναι εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από το Γ προς το κύκλο, είναι μεταξύ τους
ίσα. Όμοια τα τμήματα ΑΔ και ΔΕ είναι ίσα. Άρα ΓΔ  ΓΕ  ΕΔ  ΒΓ  ΑΔ
β) Επειδή η διακεντρική ευθεία ΔΟ διχοτομεί τη γωνία των εφαπτομένων
που καταλήγουν στα σημεία επαφής, η ΔΟ είναι διχοτόμος της γωνίας
ΑΟΕ, άρα Ο1  Ο2  ω και η ΓΟ είναι διχοτόμος της γωνίας ΕΟΒ, άρα

Ο3  Ο4  φ .Είναι
Ο1  Ο2  Ο3  Ο4  180  2ω  2φ  180  ω  φ  90
Άρα ΓΟΔ  ω  φ  90 .
γ) Επειδή τα ΑΔ, ΒΓ είναι εφαπτομένες του κύκλου είναι κάθετες στην
ΑΒ, οπότε είναι μεταξύ του παράλληλες.
- Αν το σημείο Ε δεν είναι μέσο του ημικυκλίου ΑΒ τότε οι ΓΔ και ΑΒ δεν είναι παράλληλες οπότε το
τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο.
- Αν το Ε είναι μέσο του ημικυκλίου ΑΒ, τότε ΒΟΕ  90 (επίκεντρη γωνία που βαίνει σε τεταρτοκύκλιο)
και ΕΓ  ΟΕ, άρα ΕΓ//ΑΒ. Οπότε ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο και αφού έχει μια ορθή γωνία, είναι
ορθογώνιο.

1767. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με A    90 ,   2AB και
B  3 .
Φέρνουμε BE   που τέμνει τη διαγώνιο ΑΓ στο Μ. Φέρνουμε
την ΑΕ που τέμνει τη διαγώνιο ΒΔ στο σημείο Ν.
Να αποδείξετε ότι:
α)   45
(Μονάδες 7)
β) Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9)
γ) AE  B
(Μονάδες 9)
Λύση

α) Επειδή οι γωνίες Β,Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την
ΒΓ, είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή B  Γ  180 , όμως B  3Γ άρα
3Γ  Γ  180  4Γ  180  Γ  45 .

β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΔ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο, άρα AB  ΔE .
Όμως ΔΓ  2AB , άρα EΓ  AB . Επειδή τα τμήματα ΑΒ και ΓΕ είναι ίσα και παράλληλα, το
τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.
γ) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΒΕΓ έχουμε:
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E BΓ  Γ  90  E BΓ  45  90  E BΓ  45 , οπότε το τρίγωνο ΒΕΓ έχει δύο γωνίες ίσες και είναι
1
1
ισοσκελές. Άρα BE  EΓ . Όμως AB  ΔE  ΓΔ , οπότε και EΓ  ΓΔ  AB .
2
2
Επειδή EΓ  BE  AE  AΔ  AB , το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι τετράγωνο. Τα ΑΕ, ΒΔ είναι διαγώνιοι
του τετραγώνου, οπότε είναι κάθετα.
1770. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με Ο το κέντρο του. Από την
κορυφή Δ φέρουμε το τμήμα ΔΚ κάθετο στην ΑΓ και στην προέκταση
του προς το Κ θεωρούμε σημείο Ε, ώστε KE  K . Να αποδείξετε ότι:
B
α) EO 
2
(Μονάδες 8)
β)  EB  90
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 9)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΔΟΕ το ΟΚ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές . Άρα
BΔ
.
EO  OΔ 
2
β) Στο τρίγωνο ΔΕΒ είναι EO 

BΔ
, δηλαδή μια διάμεσός του ισούται με το
2

μισό της πλευράς στην
οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με Δ E B  90 .

γ) Είναι EB  ΔE και ΓA  ΔE , άρα EB AΓ (1).
Στο τρίγωνο ΑΔΕ το ΑΚ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές και ισχύει ότι
AE  AΔ . Όμως AΔ  BΓ , άρα AE  BΓ (2).
Η ΑΕ τέμνει την ΑΒ, οπότε θα τέμνει και κάθε παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΒΓ(3).
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

1778. Δίνεται ορθή γωνία xOy  90 και Α,Β σημεία των
ημιευθειών Οy,Ox με OA  OB . Η ευθεία (ε) διέρχεται από το
Ο και αφήνει τις ημιευθείες Οx, Οy στο ίδιο ημιεπίπεδο. Η
κάθετος από το σημείο Α στην (ε) την τέμνει στο Δ και η
κάθετος από το σημείο Β στην (ε) την τέμνει στο Ε.
Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΕΒ είναι ίσα.
(Μονάδες 7)
β) A  BE  E
(Μονάδες 7)
E
γ) MN 
, όπου ΜΝ το ευθύγραμμο τμήμα που
2
ενώνει τα μέσα των ΔΕ και ΑΒ.
(Μονάδες 7)
δ) Το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ορθογώνιο και ισοσκελές.
Λύση
α) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΒΕ έχουν:
1) OA  OB και 2) AOΔ  OBE γιατί είναι οξείες γωνίες με πλευρές κάθετες.
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Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα.
β) Επειδή τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΕΒ είναι ίσα, ισχύει ότι
AΔ  OE και OΔ  BE .Είναι AΔ  BE  OE  OΔ  ΔE .
γ) Είναι AΔ  ε και BE  ε , άρα AΔ BE .
Αν ε AB , τότε το τετράπλευρο ΑΔΕΒ είναι ορθογώνιο και AΔ  MN  BE ,
AΔ  BE MN  MN 2MN
οπότε


 MN
2
2
2
Αν η ε δεν είναι παράλληλη στο ΑΒ, τότε το τμήμα ΜΝ είναι διάμεσος του τραπεζίου ΑΔΕΒ και ισχύει
AΔ  BE ΔE
ότι: MN 

2
2
ΔE
, δηλαδή στο τρίγωνο ΔΜΕ μια διάμεσός του
2
ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο
είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα αυτή τη πλευρά, δηλαδή
ΔME  90 .Επειδή MN AΔ , είναι MN  ΔE , οπότε το τμήμα ΜΝ είναι
ύψος και διάμεσος στο τρίγωνο ΔΜΕ, οπότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

δ) Είναι ΔN  NE  MN 

1783. Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  ισχύει ότι AB    A . Αν η
διχοτόμος της γωνίας Α τέμνει τη ΒΓ στο Ε και την προέκταση της ΔΓ στο Ζ,
να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΔΑΖ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 7)
β) Το Ε είναι το μέσο της ΒΓ.
(Μονάδες 10)
γ) Η ΔΕ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ του τραπεζίου.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Είναι A2  Z ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΑΖ και A2  A1
γιατί η ΑΖ είναι διχοτόμος της γωνίας Α, άρα A1  Z , οπότε το τρίγωνο ΔΑΖ είναι ισοσκελές.
β) Επειδή το τρίγωνο ΔΑΖ είναι ισοσκελές, ισχύει ότι AΔ  ΔZ .
και ΔZ  ΓZ  ΓΔ , άρα AB  ΓZ .Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΕΓΖ έχουν:
1) AB  ΓZ
2) A2  Z και
3) B  EΓZ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από
την ΒΓ.
Με βάση το κριτήριο ΓΠΓ, τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε είναι και BE  EΓ , δηλαδή το Ε είναι το μέσο
της ΒΓ.
γ) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΕΓΖ είναι ίσα έχουν και AE  EZ .
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΔΑΖ, το ΔΕ είναι διάμεσος, άρα είναι και διχοτόμος του τριγώνου.
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1784.Δίνεται τραπέζιο ΑΔΕΒ, με ΑΔ//ΒΕ, στο οποίο ισχύει
ότι ΑΒ=ΑΔ+ΒΕ, και Ο το μέσον της ΔΕ. Θεωρούμε σημείο
Ζ στην ΑΒ τέτοιο ώστε ΑΖ=ΑΔ και ΒΖ=ΒΕ . Αν γωνία
   ,
α) να εκφράσετε τη γωνία ΑΖΔ σε συνάρτηση με τη φ.
(Μονάδες 8)
β) να εκφράσετε τη γωνία ΕΖΒ σε συνάρτηση με τη φ.
(Μονάδες 8)
γ) να αποδείξετε ότι οι ΟΑ και ΟΒ είναι μεσοκάθετοι των
τμημάτων ΔΖ και ΖΕ αντίστοιχα.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή ΑΔ=ΑΒ το τρίγωνο ΑΔΖ είναι ισοσκελές με βάση την ΔΖ, οπότε ΑΖΔ  ΑΔΖ .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΖ έχουμε:
180  φ
ΔΑΖ  ΑΖΔ  ΑΔΖ  180  φ  2ΑΔΖ  180  2ΑΔΖ  180  φ  ΑΔΖ 
2
β) Οι γωνίες ΔΑΖ και ΖΒΕ είναι εντός και επι τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΔ, ΒΕ που τέμνονται από
την ΑΒ, οπότε ΖΒΕ  ΔΑΖ  180  ΖΒΕ  180  φ .
Επειδή ΒΖ=ΒΕ το τρίγωνο ΒΖΕ είναι ισοσκελές με βάση την ΖΕ, οπότε ΒΖΕ  ΒΕΖ .
Από το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΒΖΕ έχουμε:
φ
ΖΒΕ  ΕΖΒ  ΒΕΖ  180  180  φ  2ΕΖΒ  180  ΕΖΒ  .
2

180  φ φ 180  φ  φ
 
 90 .
2
2
2
Η ΖΟ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΔΖΕ, οπότε
ΔΕ
ΖΟ 
 ΔΟ  ΟΕ .
2
Τα σημεία Ο, Α ισαπέχουν από τα Δ, Ζ άρα ανήκουν στη μεσοκάθετο του ΔΖ. Τα σημεία Ο, Β ισαπέχουν
από τα Ζ, Ε, οπότε ανήκουν στη μεσοκάθετο του ΖΕ. Άρα οι ΟΑ και ΟΒ είναι μεσοκάθετοι των
τμημάτων ΔΖ και ΖΕ αντίστοιχα.
γ) Είναι ΔΖΕ  180  ΔΖΑ  ΕΖΒ 

1786. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με   2 και τη γωνία Β αμβλεία. Από την κορυφή Α
φέρουμε την ΑΕ κάθετη στην ευθεία ΒΓ και έστω Μ,Ν τα μέσα των ΑΒ, ΔΓ αντίστοιχα. Να
αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΜΒΓΝ είναι ρόμβος.
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΜΕΓΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 9)
γ) Η ΕΝ είναι διχοτόμος της γωνίας ΜΕΓ.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Επειδή τα ΜΒ και ΝΓ είναι μισά των ίσων πλευρών ΑΒ και ΓΔ του
παραλληλογράμμου, είναι μεταξύ τους ίσα και παράλληλα, οπότε το ΜΒΓΝ
ΑΒ 2ΒΓ
είναι παραλληλόγραμμο. Είναι ΜΒ 

 ΒΓ , οπότε το
2
2
παραλληλόγραμμο ΜΒΓΝ έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες και είναι
ρόμβος.
β) Αρχικά είναι ΜΝ ΕΓ (1) αφού ΜΝ ΒΓ .
Η ΕΜ τέμνει την ΑΒ, οπότε θα τέμνει και κάθε παράλληλη προς αυτή, άρα θα τέμνει και την ΓΝ (2).
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Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΒ η ΕΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα
ΑΒ ΓΔ
ΕΜ 

 ΓΝ (3)
2
2
Από τις σχέσεις (1), (2) , (3)προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΜΕΓΝ είναι
ισοσκελές τραπέζιο.
ΑΒ
 ΜΒ  ΜΝ , οπότε το τρίγωνο ΜΕΝ είναι
2
ισοσκελές και έχει Ε1  Ν1 .Όμως Ε 2  Ν1 ως εντός εναλλάξ των

γ) Είναι ΕΜ 

παραλλήλων ΜΝ, ΒΓ που τέμνονται από την ΝΕ, άρα Ε1  Ε 2 , οπότε η ΕΝ είναι διχοτόμος της γωνίας
ΜΕΓ.

1789. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A  90 και τυχαίο σημείο Δ της
πλευράς ΑΒ. Έστω Κ,Μ,Ν τα μέσα των ΓΔ, ΒΓ, ΒΔ αντίστοιχα. Να αποδείξετε
ότι:
α) Το τετράπλευρο ΚΜΝΔ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΑΚΜΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 9)
γ) Η διάμεσος του τραπεζίου ΑΚΜΝ είναι ίση με ΑΒ/2. (Μονάδες 8)
Λύση
α) Επειδή τα Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΓΔΒ, ισχύει ότι KM 
Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΓΔΒ, άρα MN 
Επειδή KM ΔN και MN KΔ , το τετράπλευρο
ΚΜΝΔ είναι παραλληλόγραμμο.

B
.
2

ΓΔ
.
2

β) Επειδή KM ΔN είναι και KM AN (1).
Η ΑΚ τέμνει την ΚΔ οπότε θα τέμνει και κάθε άλλη παράλληλη προς αυτή,
άρα και την ΜΝ (2).
Η ΑΚ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του, άρα
AΔ
AK 
 KΔ  MN (3).
2
Από τις σχέσεις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΚΜΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

AN  KM
γ) Έστω δ η διάμεσος του τραπεζίου ΑΚΜΝ. Είναι δ 
2

KM 

1790. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με τη γωνία του Β να είναι
ίση με 70 και το ύψος του ΑΕ. Έστω Ζ σημείο της ΒΓ ώστε
BE  EZ .
α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΖΓΔ
είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου ΑΖΓΔ. (Μονάδες 9)
A
γ) Αν Μ το μέσο του ΒΔ, να αποδείξετε ότι EM 
.(Μονάδες 8)
2
Λύση
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α) Στο τρίγωνο ΑΒΖ το ΑΕ είναι ύψος και διάμεσος, οπότε το τρίγωνο
είναι ισοσκελές. Άρα AB  AZ . Όμως AB  ΓΔ ως απέναντι πλευρές
του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ, άρα ΓΔ  AZ (1).
Επειδή AΔ BΓ είναι και AΔ ZΓ (2).
Η ευθεία ΑΖ τέμνει την ΑΒ, οπότε θα τέμνει και κάθε παράλληλη προς
αυτή, άρα και την ΓΔ (3).
Από τις σχέσεις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΖΓΔ είναι
ισοσκελές τραπέζιο.
β) Είναι AΔΓ  B  70 ως απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου
ΑΒΓΔ. Επειδή οι γωνίες Β,Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των
παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ που τέμνονται από την ΒΓ, είναι παραπληρωματικές,
δηλαδή:
B  Γ  180  70  Γ  180  Γ  110 .
Επειδή το ΑΖΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, οι γωνίες που αντιστοιχούν σε
κάθε του βάση είναι ίσες, δηλαδή A ZΓ  Γ  110 και ZAΔ  Δ  70
γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΕΓ το ΕΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα,
AΓ
άρα EM 
.
2

1791. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A  90 και   30 . Φέρουμε το
ύψος του ΑΔ και τη διάμεσό του ΑΜ. Από το Γ φέρουμε κάθετη στην ευθεία
ΑΜ, η οποία την τέμνει στο Ε. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 8)
B
β) ME  M 
.
4
(Μονάδες 9)
γ) Το ΑΔΕΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε:
B  Γ  90  B  60 .
Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, άρα
BΓ
.
AM  MB  MΓ 
2
Επειδή AM  MB και B  60 , το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισόπλευρο.
β) Το ΑΔ είναι ύψος στο ισόπλευρο τρίγωνο, άρα είναι και διάμεσος,
BΓ
MB
BΓ
 2 
δηλαδή MΔ 
.
2
2
4
Είναι ΓME  AMB  60 ως κατακορυφήν, οπότε στο ορθογώνιο τρίγωνο ΜΓΕ
MΓ BΓ
είναι MΓE  30 , άρα ME 
.

2
4
γ) Είναι E MΔ  180  AMB  180  60  120 και ME  MΔ 
ισοσκελές και από το άθροισμα των γωνιών του έχουμε:
MEΔ  MΔE  120  180  2MΔE  60  MΔE  30 .
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Οι γωνίες ΜΔΕ και Γ είναι εντός εναλλάξ των ΑΓ, ΔΕ που τέμνονται από τη ΓΔ και επειδή είναι ίσες, οι
ευθείες ΑΓ και ΔΕ είναι παράλληλες (1).
Είναι ΓEΔ  EΔ A  120  120  240  180 , άρα οι ευθείες ΑΔ, ΓΕ δεν είναι παράλληλες (2).
Από τις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΔΕΓ είναι τραπέζιο και επειδή ΓEΔ  EΔ A  120 το
τραπέζιο είναι ισοσκελές.
1797. α) Σε ισοσκελές τραπέζιο 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 13)
β) Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ τα μέσα Κ,Λ,Μ,Ν των πλευρών του ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ, ΔΑ αντίστοιχα είναι
κορυφές ρόμβου. Για να σχηματίζεται ρόμβος το ΑΒΓΔ πρέπει να είναι ισοσκελές τραπέζιο;
Να αιτιολογήσετε πλήρως τη θετική ή αρνητική απάντησή σας.
(Μονάδες 12)
Λύση
AΓ
.
2
BΔ
Τα Λ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΒΓΔ, άρα ΛM 
.
2
AΓ
Τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΓ, άρα MN 
.
2
BΔ
Τα Κ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα KN 
.
2
Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, οι διαγώνιες του ΑΓ,ΒΔ είναι ίσες οπότε
KΛ  ΛM  MN  KN και το ΚΛΜΝ είναι ρόμβος αφού όλες του οι πλευρές είναι ίσες.

α) Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα KΛ 

β) Αν το ΚΛΜΝ είναι ρόμβος, τότε με βάση τα προηγούμενα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει ίσες διαγώνιες.
Αυτή η ιδιότητα όμως από μόνη της δεν καθιστά το τετράπλευρο ισοσκελές τραπέζιο.
1815. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  και
AB  A  B . Αν η διχοτόμος της γωνίας Δ τέμνει την ΑΒ
στο σημείο Μ, να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΔΜ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 8)
β) Το τρίγωνο ΜΒΓ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 9)
γ) Η ΓΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Γ του τραπεζίου.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Είναι M1  Δ 2 ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ που
τέμνονται από την ΔΜ και Δ1  Δ 2 γιατί η ΔΜ είναι
διχοτόμος της γωνίας Δ, άρα M1  Δ1 . Το τρίγωνο ΑΔΜ έχει δύο
γωνίες του ίσες , οπότε είναι ισοσκελές και ισχύει ότι: AΔ  AM .
β) Είναι AB  AΔ  BΓ

AΔ  AM



AM  BΓ , όμως AB  AM  MB , άρα MB  BΓ , οπότε το

τρίγωνο ΜΒΓ είναι ισοσκελές και έχει M 2  Γ2 .
γ) Είναι M 2  Γ1 ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ,ΓΔ που τέμνονται από την ΓΜ και
επειδή M 2  Γ2 είναι και Γ1  Γ2 , άρα η ΓΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Γ.
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1821 . Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓΔ A    90

 με

B    2AB και Κ,Λ τα μέσα των ΒΓ και ΓΔ. Η παράλληλη από το Κ
προς την ΑΒ τέμνει την ΑΛ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
α) B  2Z .
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΖΚΓΛ είναι ρόμβος.
(Μονάδες 9)
γ) AK   90 .
(Μονάδες 8)
Λύση
ΓΔ 2AB

 AB και ΓΛ AB , άρα το τετράπλευρο
2
2
ΑΒΓΛ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε AΛ  BΓ  ΓΔ  2AB .
Τα τετράπλευρα ΑΒΚΖ και ΖΚΓΛ είναι παραλληλόγραμμα αφού οι
απέναντι πλευρές τους είναι παράλληλες. Άρα BK  AZ και KΓ  ZΛ ,
γιατί είναι απέναντι πλευρές στα παραλληλόγραμμα. Όμως BK  KΓ , άρα
και AZ  ZΛ , δηλαδή το Ζ είναι μέσο του ΑΛ.
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΛ η ΔΖ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην
AΛ
υποτείνουσα, άρα ΔZ 
 AΛ  2ΔZ  BΓ  2ΔZ .
2

α) Είναι ΓΛ 

AΛ
BΓ
 AB , ZΛ 
 AB , οπότε το τετράπλευρο ΖΚΓΛ
2
2
έχει τις πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος.

β) Είναι ZK  AB  ΛΓ , KΓ 

AΛ
, δηλαδή στο τρίγωνο ΑΚΛ μια διάμεσός του ισούται με το μισό της
2
πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα τη πλευρά αυτή,
δηλαδή AK Λ  90 .

γ) Είναι ZK  ZΛ  AZ 

1829. Σε μια ευθεία (ε) θεωρούμε διαδοχικά τα σημεία Α, Β, Γ
έτσι ώστε AB  2B και στο ίδιο ημιεπίπεδο θεωρούμε
ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΕ. Αν Η είναι το μέσο του ΑΔ
και η ευθεία ΔΕ τέμνει την (ε) στο σημείο Ζ, να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΒΗΔΕ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 8)
β) Το τρίγωνο ΓΖΕ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΗΕΓΑ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΕ είναι ισόπλευρα, οι γωνίες τους
είναι ίσες με 60 .Στο τρίγωνο ΑΒΔ το ΒΗ είναι ύψος, άρα είναι
διάμεσος και διχοτόμος. Δηλαδή B1  30 .Είναι

B2  180  ABΔ  B3  180  60  60  60 ,άρα
HBE  B1  B2  30  60  90
Τα τρίγωνα ΔΗΒ και ΔΕΒ έχουν:
1) την πλευρά ΔΒ κοινή
2) AΔ B  B2  60 και
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AΔ AB

 BΓ  BE
2
2
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, άρα ΔEB  BHΔ  90 .
Το τετράπλευρο ΒΗΔΕ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.

3) ΔH 

β) Επειδή το ΒΗΔΕ είναι ορθογώνιο, είναι HΔE  90  AΔB  Δ1  90  60  Δ1  90  Δ1  30 .
Επειδή Δ BA  E ΓB  60 και οι γωνίες αυτές είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των ΓΕ, ΒΔ που
τέμνονται από την ΒΓ, οι ευθείες ΕΓ και ΒΔ είναι παράλληλες.
Είναι E1  Δ1  30 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΒΔ, ΕΓ που τέμνονται από την
ΔΕ. Η γωνία ΕΓΖ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΕΒΓ, άρα E Γ Z  BE Γ  B3  60  60  120 .
Από το άθροισα γωνιών στο τρίγωνο ΕΓΖ, έχουμε
Z  E1  E Γ Z  180  Z  30  120  180  Z  30 .
Επειδή Z  E1 το τρίγωνο ΕΓΖ είναι ισοσκελές.
γ) Επειδή Δ1  Z  30 , το τρίγωνο ΔΒΖ είναι ισοσκελές και το ΒΕ είναι διχοτόμος του, άρα είναι και
διάμεσος. Δηλαδή το Ε είναι μέσο του ΔΖ.
Τα Η, Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΔΑΖ, άρα HE AZ  HE AΓ (1)
Η ΕΓ τέμνει την ΒΕ άρα θα τέμνει και κάθε άλλη παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΑΗ (2).
AB AΔ
Είναι EΓ  BΓ 

 AH (3)
2
2
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΗΕΓΑ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1830. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Κ το σημείο τομής των
διαγωνίων του. Φέρουμε ΑΗ κάθετη στην ΒΔ και στην προέκταση της ΑΗ
(προς το Η) θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο, ώστε AH  HE . Να αποδείξετε
ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΚΕ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 7)
β) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 9)
γ) Το τετράπλευρο ΔΒΓΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 9)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΑΚΕ το ΚΗ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το
τρίγωνο είναι ισοσκελές.
AΓ
, στο τρίγωνο ΑΕΓ η διάμεσός του ΕΚ ισούται
2
με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, άρα το τρίγωνο είναι
ορθογώνιο με A E Γ  90 .

β) Επειδή EK  AK 

γ) Είναι HK  AE και EΓ  AE , άρα HK EΓ  BΔ EΓ (1).
Στο τρίγωνο ΑΔΕ το ΔΗ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές με ΔE  AΔ . Όμως
AΔ  BΓ , άρα ΔE  BΓ (2).
Η ΔΕ τέμνει την ΑΔ, άρα θα τέμνει και κάθε άλλη παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΒΓ (3).
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΔΒΓΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
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1834. Στο διπλανό τετράπλευρο ΑΒΓΔ ισχύουν: A  B , A  B
και AB   .
α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΔΟΓ είναι ισοσκελή.
(Μονάδες 9)
β) Να αποδείξετε ότι    .
(Μονάδες 8)
γ)Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές
τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΓΔ έχουν:
1) AΔ  BΓ
2) τη πλευρά ΔΓ κοινή και
3) AΓ  BΔ , οπότε με βάση το κριτήριο ΠΠΠ είναι ίσα και έχουν OΔ Γ  OΓΔ
Επειδή OΔ Γ  OΓΔ το τρίγωνο ΟΓΔ είναι ισοσκελές και ΟΔ=ΟΓ.
Επειδή ΑΓ = ΒΔ και ΟΓ = ΟΔ είναι και ΑΓ  ΟΓ  ΒΔ  ΟΔ  ΟΑ  ΟΒ , οπότε το τρίγωνο ΟΑΒ είναι
ισοσκελές.
β) Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΓΑΒ έχουν:
1) τη πλευρά ΑΒ κοινή
2) AΔ  BΓ και
3) AΓ  BΔ , οπότε με βάση το κριτήριο ΠΠΠ τα τρίγωνα είναι ίσα και έχουν ΔAB  ABΓ .
γ) Από το άθροισμα γωνιών του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ έχουμε:

ΔAB  ABΓ  AΔΓ  BΓΔ  360  2ΔAB  2AΔΓ  360  ΔAB  AΔΓ  180 .
Οι γωνίες ΔΑΒ και ΑΔΓ είναι εντός και επι τα αυτά μέρη των ΑΒ,ΓΔ που τέμνονται από την ΑΔ, επειδή
είναι παραπληρωματικές, οι ευθείες ΑΒ,ΓΔ είναι παράλληλες (1).
Αν οι ΑΔ,ΒΓ ήταν και αυτές παράλληλες τότε το τετράπλευρο ΑΒΓΔ θα ήταν
παραλληλόγραμμο και θα είχε AB  ΓΔ που είναι άτοπο. Άρα οι ΑΒ,ΓΔ τέμνονται (2).
Επειδή AΔ  BΓ , από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1838. Στο διπλανό σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, η διχοτόμος του Βx
της γωνίας Β του τριγώνου ΑΒΓ και η διχοτόμος Βy της εξωτερικής
γωνίας Β. Αν Δ και Ε είναι οι προβολές της κορυφής Α του
τριγώνου ΑΒΓ στην Βx και Βy αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΔΒΕ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 7)
β) Η ευθεία ΕΔ είναι παράλληλη προς τη ΒΓ
και διέρχεται από το μέσο Μ της ΑΓ.
(Μονάδες 10)
γ) Το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπέζιο και η διάμεσός του είναι ίση με
Λύση
α) Επειδή οι Βx και Βy είναι διχοτόμοι των γωνιών Β και Bεξ , είναι

ΓBΔ  ΔBA  ω και ABE  E BZ  φ . Είναι
ΓBΔ  Δ BA  ABE  E BZ  180 
ω  ω  φ  φ  180  2ω  2φ  180 
ω  φ  90 , άρα E BΔ  ω  φ  90 .
Το τετράπλευρο ΑΔΒΕ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.

212

3
, όπου   B .
4
(Μονάδες 8)

Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022

Τραπέζιο

β) Οι ΑΒ, ΔΕ είναι διαγώνιες του ορθογωνίου και είναι ίσες, άρα και KE  KB ως μισά των διαγωνίων.
Το τρίγωνο ΚΕΒ είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΕ, άρα K E B  K BE  φ , άρα και K E B  E BZ  φ .
Οι γωνίες όμως K E B και E BZ είναι εντός εναλλάξ των ΔΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΕΒ, άρα οι
ΔΕ,ΒΓ είναι παράλληλες. Οι ΑΒ,ΔΕ είναι διαγώνιες του ορθογωνίου οπότε διχοτομούνται στο Κ.
Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Κ είναι μέσο της ΑΒ και η ΔΕ είναι παράλληλη στη ΒΓ, άρα η ΔΕ διέρχεται από το
μέσο Μ της ΑΓ.
BΓ α
 .
2
2
Επειδή οι ΒΚ, ΓΜ τέμνονται στο Α, από την (1) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπέζιο. Αν
α
3α
α
KM  BΓ 2
3α

 2 
δ η διάμεσος του τραπεζίου, τότε: δ 
.
2
2
2
4

γ) Επειδή τα Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, είναι KM BΓ (1) και KM 

1841. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και έστω Ο το σημείο τομής των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ.
Φέρνουμε την ΑΕ κάθετη στη διαγώνιο ΒΔ. Αν Ζ είναι το συμμετρικό του Α ως προς τη διαγώνιο
ΒΔ, τότε να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΔΖ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 7)
β) Z  2OE
(Μονάδες 9)
γ) Το τετράπλευρο με κορυφές Β, Δ, Ζ και Γ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Το ΔΕ είναι ύψος και διάμεσος στο τρίγωνο ΑΔΖ, άρα το
τρίγωνο είναι ισοσκελές.
β) Τα Ο,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΖΓ, άρα
ZΓ
EO 
 ZΓ  2EO .
2
γ) Επειδή τα Ο,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΖΓ, ισχύει ακόμη ότι OE ZΓ άρα και
BΔ ZΓ (1).
Στο τρίγωνο ΑΒΖ το ΒΕ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές, δηλαδή BZ  AB .
Όμως AB  ΓΔ , άρα BZ  ΓΔ (2).
Η ΒΖ τέμνει την ΑΒ, άρα θα τέμνει και κάθε παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΓΔ (3).
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΒΔΖΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1842. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Στην προέκταση της πλευράς ΑΒ παίρνουμε τμήμα
BE  AB και στην προέκταση της πλευράς ΑΔ τμήμα Z  A .
α) Να αποδείξετε ότι:
i. Τα τετράπλευρα ΒΔΓΕ και ΒΔΖΓ είναι παραλληλόγραμμα.
(Μονάδες 7)
ii. Τα σημεία Ε,Γ και Ζ είναι συνευθειακά.
(Μονάδες 9)
3
β) Αν Κ και Λ είναι τα μέσα των ΒΕ και ΔΖ αντίστοιχα, τότε K B και K  B .
2
(Μονάδες 9)
Λύση
α) i. Επειδή AB ΓΔ είναι και BE ΓΔ .
Επιπλέον είναι BE  AB  ΓΔ , οπότε στο τετράπλευρο ΒΔΓΕ δύο
απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες, οπότε είναι
παραλληλόγραμμο.
Επειδή AΔ BΓ είναι και ΔZ BΓ .
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Επιπλέον είναι ΔZ  AΔ  BΓ , οπότε το τετράπλευρο ΒΔΖΓ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και
παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο.
ii. Επειδή το ΒΔΓΕ είναι παραλληλόγραμμο, ισχύει ότι EΓ BΔ (1).
Επειδή το ΒΔΖΓ είναι παραλληλόγραμμο, ισχύει ότι: ΓZ BΔ (2).
Από τις (1),(2) προκύπτει ότι EΓ ΓZ , οπότε τα σημεία Ε,Γ,Ζ είναι
συνευθειακά.
β) Επειδή οι ΒΕ και ΔΖ τέμνονται και BΔ EZ , το τετράπλευρο
ΒΔΖΕ είναι τραπέζιο. Η ΚΛ είναι διάμεσος του τραπεζίου, άρα
KΛ ΔB και
BΔ  EZ BΔ  EΓ  ΓZ BΔ  BΔ  BΔ 3BΔ
KΛ 



2
2
2
2

1845. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με B  60 . Φέρνουμε τα ύψη ΑΔ και ΓΕ που
τέμνονται στο Η. Φέρνουμε ΚΖ διχοτόμο της γωνίας ΕΗΑ και ΘΗ κάθετο
στο ύψος ΑΔ. Να αποδείξετε ότι:
α) ZH  2ZE
(Μονάδες 9)
β) Το τρίγωνο ΘΖΗ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΘΗΚΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΔ έχουμε:
BAΔ  B  90  BAΔ  60  90  BAΔ  30 .
Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τρίγωνο ΑΕΗ έχουμε:
EHA  EAH  90  EHA  30  90  EHA  60 .
Επειδή η ΖΗ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΗΕ, είναι E H Z  30 , οπότε στο
ZH
ορθογώνιο τρίγωνο ΕΗΖ ισχύει ότι EZ 
 ZH  2EZ
2
β) Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΘΗ έχουμε:
BAΔ  AΘH  90  30  AΘH  90  AΘH  60
Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου Ε έχουμε:
AΘH  EHΘ  90  60  EHΘ  90  EHΘ  30
Επειδή E HΘ  E H Z  30 , η ΗΕ είναι διχοτόμος του τριγώνου ΘΗΖ και επειδή είναι και ύψος, το
τρίγωνο είναι ισοσκελές. Όμως AΘH  60 , οπότε το τρίγωνο ΘΗΖ είναι ισόπλευρο.
γ) Είναι ΘH  AΔ και BK  AΔ , οπότε ΘH BK (1).

ΔHK  AHE  30 ως κατακορυφήν, οπότε από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΗΔΚ
είναι: ΔHK  HKΔ  90  30  HKΔ  90  HKΔ  60 .
Επειδή οι ΗΚ, ΒΘ τέμνονται στο Ζ, το τετράπλευρο ΘΗΚΒ είναι τραπέζιο.
Επειδή HK Δ  B  60 , οι γωνίες που αντιστοιχούν στη βάση ΒΚ του τραπεζίου είναι ίσες, οπότε το
τραπέζιο είναι ισοσκελές.
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1853. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  , B  2 και

. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας Β, η οποία
AB  B  A 
2
τέμνει το ΔΓ στο Κ και η κάθετη από το Κ προς τη ΒΓ το τέμνει
στο Μ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι:
i. Το τετράπλευρο ΑΒΚΔ είναι ρόμβος.
ii. Το σημείο Μ είναι το μέσο του ΒΓ.
Λύση

(Μονάδες 8)
(Μονάδες 7)

α) Επειδή οι γωνίες Β και Γ είναι εντός και επί τα αυτά μέρη των
παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από τη ΒΓ, είναι
παραπληρωματικές, δηλαδή B  Γ  180 . Όμως B  2Γ , άρα
2Γ  Γ  180  3Γ  180  Γ  60 και B  120 .
Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, οι γωνίες που αντιστοιχούν
σε κάθε του βάση είναι ίσες, άρα A  B  120 και Δ  Γ  60 .

β)i. Επειδή η ΒΚ είναι διχοτόμος της γωνίας Β, είναι ABK  K BΓ  60 .
Στο τρίγωνο ΒΚΓ δύο γωνίες του είναι ίσες με 60 , οπότε και η τρίτη γωνία του είναι 60 και το τρίγωνο
ΓΔ
είναι ισόπλευρο. Τότε KΓ  BΓ  AB  AΔ και επειδή BΓ 
, είναι και ΔK  BΓ  AB , οπότε το
2
τετράπλευρο ΑΒΚΔ έχει τις πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος.
ii. Το τρίγωνο ΚΒΓ είναι ισόπλευρο και το ΚΜ είναι ύψος του, άρα θα είναι και διάμεσος
του τριγώνου, δηλαδή το Μ είναι μέσο του ΒΓ.
1854. Έστω τετράγωνο ΑΒΓΔ και Μ το μέσο της πλευράς ΔΑ.
Προεκτείνουμε το τμήμα ΔΑ (προς την πλευρά του Α) κατά τμήμα
A
. Φέρουμε τα τμήματα ΓΜ και ΒΝ και θεωρούμε τα μέσα
AN 
2
τους Κ και Λ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΜΝΒΓ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΑΔΚΛ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 9)
γ) Το τετράπλευρο ΑΜΚΛ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 8)
Λύση
AΔ AΔ

 AΔ  BΓ και MN BΓ ,αφού
2
2
AΔ BΓ , άρα το τετράπλευρο ΜΝΒΓ έχει δύο απέναντι πλευρές του
ίσες και παράλληλες και είναι παραλληλόγραμμο.

α) Είναι MN  MA  AN 

β) Τα τμήματα ΜΓ και ΝΒ είναι ίσα και παράλληλα γιατί είναι
απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΜΝΒΓ, άρα και τα ΜΚ και
MΓ
NB
ΝΛ είναι ίσα και παράλληλα, γιατί MK 
και NΛ 
. Το
2
2
τετράπλευρο ΜΚΝΛ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και παράλληλες, οπότε είναι
παραλληλόγραμμο. Είναι MN KΛ και MN  KΛ ως απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου, όμως
MN  AΔ , άρα τα τμήματα ΑΔ και ΚΛ είναι ίσα και παράλληλα, οπότε το ΑΔΚΛ είναι
παραλληλόγραμμο.
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γ) Το ΑΛ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΝΑΒ,
BN MΓ
άρα AΛ 

 MK (1)
2
2
Είναι MA KΛ (2) αφού MN KΛ .
Η ΜΚ τέμνει τη ΔΚ άρα θα τέμνει και κάθε παράλληλή της, άρα θα τέμνει και την ΑΛ (3).
Από τις σχέσεις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΜΚΛ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1856.Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ>ΒΓ και Β<90° θεωρούμε σημείο Ζ στην προέκταση της ΒΓ
(προς το Γ) τέτοιο ώστε ΓΖ=ΒΓ. Αν Ε είναι σημείο της ΑΒ, τέτοιο ώστε ΕΓ=ΓΒ, να αποδείξετε ότι:
α) Η γωνία ΒΕΖ είναι ορθή.
(Μονάδες 8)
β) Το τετράπλευρο ΑΕΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΑΓΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 9)
Λύση
α ) Αφού ΓΖ=ΒΓ το Γ μέσο της ΒΖ.
ΒΖ
(διάμεσος ίση με το μισό απέναντι πλευράς),
ΕΓ  ΒΓ 
2
οπότε το τρίγωνο ΖΕΒ είναι ορθογώνιο.
β) ΑΕ// ΔΓ και η ΕΓ τέμνει την ΒΓ άρα θα τέμνει και την
παράλληλη της ΑΔ. Οπότε το ΑΕΓΔ είναι τραπέζιο .
Αλλά ΑΔ=ΒΓ(απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου) και
ΒΓ  ΓΕ , άρα ΑΔ  ΓΕ ,οπότε το ΑΕΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
γ) ΑΔ // = ΓΖ άρα το ΑΓΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.
1860. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  ,   4AB και
B  2AB . Θεωρούμε σημείο Ζ της ΓΔ, ώστε Z  AB . Αν η
γωνία Γ είναι 60 και ΒΕ το ύψος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 8)
β) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 8)
γ) Τα τρίγωνα ΔΑΖ και ΓΑΕ είναι ίσα.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΕΓ από το άθροισμα των γωνιών του
BΓ
έχουμε: E BΓ  Γ  90  E BΓ  30 άρα EΓ 
 AB .
2
Επειδή τα τμήματα ΑΒ και ΕΓ είναι ίσα και παράλληλα, το
τετράπλευρο ΑΕΓΒ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Είναι ZE  ΔΓ  ΔZ  EΓ  4AB  AB  AB  2AB .
Όμως BΓ  2AB και BΓ  AE , άρα ZE  AE , οπότε το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ισοσκελές.
Είναι AE Z  Γ  60 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΕ,ΒΓ που τέμνονται από
την ΓΔ, οπότε το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο, ως ισοσκελές με μία γωνία του ίση με 60 .
γ) Τα τρίγωνα ΔΑΖ και ΓΑΕ έχουν:
1) ΔZ  ΓE
2) AZ  AE γιατί το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο και
3) A ZΔ  AE Γ  120 , οπότε με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα.
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1861. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με AB  και
A  B  AB . Φέρουμε τμήματα ΑΕ και ΒΖ κάθετα στις
διαγώνιες ΒΔ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Τα σημεία Ζ και Ε είναι μέσα των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ
αντίστοιχα.
(Μονάδες 5)
β) AE  BZ .
(Μονάδες 7)
γ) Το τετράπλευρο ΑΕΖΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 7)
δ) Η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.
(Μονάδες 5)
Λύση
α) Επειδή AΔ  BΓ  AB , τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΒΓ είναι ισοσκελή με βάσεις ΒΔ και ΑΓ αντίστοιχα.
Τα ΑΕ, ΒΖ είναι ύψη που αντιστοιχούν στις βάσεις των ισοσκελών τριγώνων ΑΔΒ και ΑΒΓ, οπότε είναι
και διάμεσοί τους, δηλαδή τα σημεία Ε, Ζ είναι τα μέσα των ΒΔ και ΑΓ
αντίστοιχα.
β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΒΖ έχουν:
1) την πλευρά ΑΒ κοινή και
2) AZ  AE γιατί είναι μισά των ίσων διαγωνίων ΑΓ, ΒΔ του
ισοσκελούς τραπεζίου
Άρα τα τρίγωνα έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες και είναι ίσα. Οπότε έχουν και AE  BZ (1).
γ) Τα σημεία Ε και Ζ είναι μέσα των διαγωνίων του τραπεζίου, άρα EZ AB ΓΔ (2).
Είναι AE Z  BZE  90  BE Z  90  A ZE  180 , άρα οι ΑΕ και ΒΖ τέμνονται προς το
μέρος των Ε και Ζ (3).
Από τις σχέσεις (1),(2),(3), προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΕΖΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
δ) Επειδή το τρίγωνο ΑΔΒ είναι ισοσκελές με βάση την ΒΔ, ισχύει ότι: AΔ B  A BΔ . Όμως

ABΔ  BΔ Γ ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΒΔ, άρα
AΔ B  BΔ Γ , δηλαδή η ΒΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.





1867. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ AB  και Ο το
σημείο τομής των διαγωνίων του. Η ΑΓ είναι κάθετη στην ΑΔ και
η ΒΔ είναι κάθετη στη ΒΓ.
Θεωρούμε τα μέσα Μ,Ε και Ζ των ΓΔ,ΒΔ και ΑΓ αντίστοιχα. Να
αποδείξετε ότι:
α) ME  MZ .
(Μονάδες 6)
β) Η ΜΖ είναι κάθετη στην ΑΓ.
(Μονάδες 6)
γ) Τα τρίγωνα ΜΔΕ και ΜΖΓ είναι ίσα.
(Μονάδες 7)
δ) Η ΟΜ είναι μεσοκάθετος του ΕΖ.
(Μονάδες 6)
Λύση
α) Τα Μ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΔΒΓ, οπότε EM 
Τα Ζ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΓΑΔ, άρα MZ 

B
(1).
2

A
και
2

MZ AΔ (2).
Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο ισχύει ότι BΓ  AΔ οπότε από
τις (1),(2) προκύπτει ότι ME  MZ .
β) Επειδή MZ AΔ και AΔ  AΓ είναι και MZ  AΓ .
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γ) Τα τρίγωνα ΜΔΕ και ΜΖΓ έχουν:
1) ME  MZ
2) MΔ  MΓ γιατί το Μ είναι μέσο του ΓΔ και
ΔB AΓ
3) ΔE 

 ZΓ γιατί οι ΑΓ,ΒΔ είναι διαγώνιες του ισοσκελούς τραπεζίου.
2
2
Από το κριτήριο ισότητας τριγώνων ΠΠΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα.
δ) Επειδή τα τρίγωνα ΜΔΕ και ΜΖΓ είναι ίσα έχουν και OΔ Γ  OΓΔ . Τότε όμως το τρίγωνο ΟΔΓ είναι
ισοσκελές και OΔ  OΓ . Επειδή όμως είναι ΔE  ZΓ , θα είναι και OE  OZ .
Αλλά ME  MZ , δηλαδή η ΟΜ είναι μεσοκάθετος του ΕΖ.
1884. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB  A  και ΑΔ διάμεσος. Στο τμήμα ΑΔ θεωρούμε τυχαίο
σημείο Κ από το οποίο φέρνουμε τα τμήματα ΚΖ και ΚΕ κάθετα στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.
α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΚΒΓ και ΚΖΕ είναι ισοσκελή.
(Μονάδες 8)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΖΕΓΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 10)
γ) Ένας μαθητής στο α) i. ερώτημα έδωσε την εξής απάντηση:
≪ Το τμήμα ΑΔ είναι διάμεσος στη βάση του ισοσκελούς άρα ύψος και διχοτόμος
του τριγώνου ΑΒΓ και μεσοκάθετος του ΒΓ. Οπότε το τρίγωνο ΒΚΓ είναι ισοσκελές.




Τα τρίγωνα ABK και A  K έχουν
1. BK  K
2. B AK   AK επειδή ΑΚ διχοτόμος της γωνίας Α
3. ABK  A  K ως διαφορές ίσων γωνιών ισοσκελών τριγώνων.
Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα βάση του κριτηρίου Γωνία Πλευρά Γωνία.≫
Ο καθηγητής είπε ότι η απάντησή του είναι ελλιπής. Να συμπληρώσετε την απάντηση
του μαθητή ώστε να ικανοποιεί το κριτήριο Γωνία- Πλευρά –Γωνία διατηρώντας τις
πλευρές ΒΚ και ΚΓ.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Η ΑΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου
ΑΒΓ, οπότε είναι ύψος και διάμεσος του.
Επειδή το Κ ανήκει στη διχοτόμο της γωνίας Α ισαπέχει από τις πλευρές της
γωνίας, άρα ZK  KE , οπότε το τρίγωνο ΖΚΕ είναι ισοσκελές.
Επειδή το Κ ανήκει στη μεσοκάθετο του ΒΓ ισαπέχει από τα Β, γ, δηλαδή
ΚΒ=ΚΓ, οπότε το τρίγωνο ΚΒΓ είναι ισοσκελές.
β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΖΚ και ΑΕΚ έχουν την πλευρά ΑΚ κοινή και
ΚΖ=ΚΕ, δηλαδή έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, οπότε είναι ίσα. Άρα
ΑΖ=ΑΕ και το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισοσκελές και έχει A ZE  AE Z .
Από το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΑΖΕ, έχουμε:

180  A
2
Από το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε:
A ZE  A E Z  A  180  2A ZE  180  A  A ZE 

180  A
.
2
Είναι A ZE  B και επειδή οι γωνίες αυτές είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των ΖΕ,ΒΓ που
τέμνονται από την ΑΒ, οι ευθείες ΖΕ και ΒΓ είναι παράλληλες (2).
Επειδή οι ΒΖ,ΓΕ τέμνονται στο Α, από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο
ΒΖΕΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
A  B  Γ  180  2B  180  A  B 

γ) Επειδή τα δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, θα έχουν και τις τρίτες τους γωνίες ίσες,
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δηλαδή A K B  A K Γ . Τώρα τα τρίγωνα A BK και A Γ K έχουν
1. BK  KΓ
2. A K B  A K Γ
3. A BK  A ΓK ως διαφορές ίσων γωνιών ισοσκελών τριγώνων και εφαρμόζεται πλέον
το κριτήριο ΓΠΓ.
1885. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A και το ύψος του ΑΗ. Αν Δ,Ε και Ζ είναι τα μέσα των
ΑΒ,ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
α) το τετράπλευρο ΔΕΖΗ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 8)
β) οι γωνίες ΗΔΖ και ΗΕΖ είναι ίσες.
(Μονάδες 8)
γ) οι γωνίες ΕΔΖ και ΕΗΖ είναι ίσες.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, ισχύει ότι ΔE BΓ άρα και ΔE HZ (1).
Επειδή τα Ε,Ζ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ότι: EZ AB
AB
και EZ 
(2).
2
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΗΒ η ΗΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην
AB
υποτείνουσα, άρα HΔ 
(3).
2
Από τις σχέσεις (2),(3) προκύπτει ότι EZ  HΔ (4).
Η ΗΒ τέμνει την ΑΒ, οπότε θα τέμνει και κάθε άλλη παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΕΖ (5).
Από τις (1), (4),(5) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΔΕΖΗ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
β) Τα τρίγωνα ΗΔΖ και ΗΕΖ έχουν:
1) EZ  HΔ
2) τη πλευρά ΗΖ κοινή και
3) ΔH Z  E ZH γιατί βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τραπεζίου
Βάση του κριτηρίου ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα, άρα και HΔ Z  HE Z .
γ) Είναι ΔE H  E H Z ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔΕ,ΗΖ που τέμνονται από την ΕΗ.
Επίσης EΔ H  Δ E Z γιατί βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τραπεζίου και

HΔ Z  HE Z άρα και EΔH  HΔ Z  ΔE Z  HE Z  EΔ Z  ΔEH  EH Z .

1893. Έστω ορθογώνιο ΑΒΓΔ με AB  B τέτοιο, ώστε οι διαγώνιοί του να σχηματίζουν γωνία
60°. Από το Δ φέρουμε ΔΜ κάθετη στην ΑΓ.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. το σημείο Μ είναι μέσο του ΑΟ όπου Ο το κέντρο του ορθογωνίου.
(Μονάδες 8)
1
ii. AM  A .
(Μονάδες 7)
4
β) Αν από το Γ φέρουμε ΓΝ κάθετη στη ΒΔ, να αποδείξετε ότι το ΜΝΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) i. Οι ΑΓ, ΒΔ είναι διαγώνιο του ορθογωνίου, άρα είναι ίσες και
διχοτομούνται στο Ο, δηλαδή AO  OΔ και το τρίγωνο ΟΑΔ είναι
ισοσκελές. Όμως AOΔ  60 , οπότε το τρίγωνο ΟΑΔ είναι ισόπλευρο.
Το ΔΜ είναι ύψος στο ισόπλευρο τρίγωνο, οπότε είναι και διάμεσος,
δηλαδή το Μ είναι μέσο του ΟΑ.
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1
1 1
1
ii. Είναι AM  AO   AΓ  AΓ .
2
2 2
4

β) Το τρίγωνο ΟΒΓ είναι ισόπλευρο και το ΓΝ είναι ύψος του, οπότε είναι και διάμεσος του.
Στο τρίγωνο ΟΑΒ τα Μ,Ν είναι μέσα δύο πλευρών, άρα MN AB  MN ΓΔ (1).
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΜΔ και ΟΝΓ είναι ίσα γιατί έχουν:
1) MOΔ  NOΓ  60 σαν κατακορυφήν γωνίες
2) OΔ  OΓ (μισά των ίσων διαγωνίων του ορθογωνίου).
Οπότε ΔM  ΓN (2).
Έχουμε Μ Δ Γ  N Δ Γ  Δˆ  Γˆ  90  90  180 , άρα οι ευθείες ΔΜ, ΝΓ τέμνονται (3).
Από τις σχέσεις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΜΝΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
13519.Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ>ΑΔ. Στην ΑΒ θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο,
ώστε ΑΕ = ΑΔ. Από το μέσο Μ της ΔΕ φέρουμε παράλληλη προς την ΔΓ που τέμνει την ΒΓ στο Κ.
α) Να αποδείξετε ΑΜ ⊥ ΔΕ.
(Μονάδες 7)
β) Να αποδείξετε ότι 2ΜΚ = 2ΑΒ - ΑΔ.
(Μονάδες 9)
γ) Φέρνουμε την ΕΚ που τέμνει την προέκταση της ΔΓ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι ΓΖ = ΑΒ – ΑΔ.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή ΑΕ= ΑΔ το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές. Η ΑΜ είναι διάμεσος
που αντιστοιχεί στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου, άρα είναι και ύψος του,
δηλαδή ΑΜ ⊥ ΔΕ.
β) Αν η ΔΕ ήταν παράλληλη στην ΒΓ, θα είχαμε από το Δ δύο παράλληλες,
τις ΔΑ και ΔΕ προς την ΒΓ, που είναι άτοπο . Επομένως, η ΔΕ δεν είναι
παράλληλη προς την ΒΓ, οπότε το ΕΒΓΔ είναι τραπέζιο .
Από το μέσο Μ της ΔΕ φέραμε ΜΚ//ΔΓ, άρα το Κ είναι το μέσο πλευράς ΒΓ. Η διάμεσος ΜΚ του
τραπεζίου ΕΒΓΔ θα ισούται με το ημιάθροισμα των βάσεων, δηλαδή
ΕΒ  ΓΔ
ΜΚ 
 2ΜΚ  ΕΒ  ΓΔ (1)
2
Όμως ΓΔ=ΑΒ (2), ως απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ και ΑΔ = ΑΕ (3), από υπόθεση.
Επίσης, ΕΒ = ΑΒ-ΑΕ (4).
Από (1), (2), (3) και (4) συμπεραίνουμε ότι 2ΜΚ = ΑΒ + ΑΒ – ΑΕ = 2ΑΒ – ΑΔ (5).
γ) Στο τρίγωνο ΔΕΖ το Μ είναι μέσο της ΔΕ και ΜΚ//ΔΖ, άρα η
ΜΚ διέρχεται από το μέσο Κ της ΕΖ.
Επειδή τα Μ,Κ είναι μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΕΔΖ είναι
ΔΖ
ΜΚ 
 2ΜΚ  ΔΖ  2ΑΒ  ΑΔ  ΔΓ  ΓΖ 
2

2ΑΒ  ΑΔ  ΑΒ  ΓΖ 
2ΑΒ  ΑΒ  ΑΔ  ΓΖ  ΑΒ  ΑΔ  ΓΖ

13539.Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΓΔ
και   108 . Στη βάση ΓΔ θεωρούμε σημείο Ε, ώστε οι ΑΓ, ΑΕ να
τριχοτομούν τη γωνία  .
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΔΕ. (Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι:
i. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. (Μονάδες 5)
ii. Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι ρόμβος. (Μονάδες 10)
Λύση
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108
 36 .
3
Οι γωνίες Α και Δ του τραπεζίου είναι εντός και επι τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που
τέμνονται από την ΑΔ, οπότε:
Α  Δ  180  108  Δ  180  Δ  72 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΕ έχουμε:
Α1  Δ  ΑΕΔ  180  36  72  Ε1  180  Ε1  180  108  72 .
α) Επειδή οι ΑΕ, ΑΓ τριχοτομούν την Α , είναι Α1  Α 2  Α3 

β) i. Επειδή Ε1  Δ , το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.
ii. Επειδή το ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο, ισχύει ότι ΒΓΕ  Δ  72 .
Είναι ΒΓΕ  Ε1 και οι γωνίες αυτές είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των ΒΓ, ΑΕ που τέμνονται από
την ΓΔ, άρα ΒΓ//ΑΕ.
Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο.
Επειδή Α 2  Α3 , η διαγώνιος ΑΓ του παραλληλογράμμου ΑΒΓΕ διχοτομεί μια γωνία του, οπότε το
ΑΒΓΕ είναι ρόμβος.
13838.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), με Κ,
Μ τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Η
ευθεία που διέρχεται από τα σημεία Κ και Μ τέμνει τις
εξωτερικές διχοτόμους των γωνιών Β και Γ στα σημεία
Η και Ζ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι
ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 11)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΖΗ είναι
ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 14)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Κ και Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, συνεπώς
ΚΜ//ΒΓ. Το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπέζιο αφού έχει 2 πλευρές παράλληλες (ΚΜ, ΒΓ) και οι άλλες
δύο πλευρές του (ΒΚ και ΓΜ) τέμνονται ως μέρη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ, αντίστοιχα, του τριγώνου
ΑΒΓ.
Από υπόθεση έχουμε ότι ΑΒ=ΑΓ και τα σημεία Κ, Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα,
συνεπώς ΚΒ=ΜΓ (ως μισά των ίσων τμημάτων ΑΒ και ΑΓ), άρα το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι ισοσκελές
τραπέζιο αφού οι μη παράλληλες πλευρές του ΚΒ και ΜΓ είναι ίσες μεταξύ τους.
β) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Κ, Μ είναι τα μέσα των
πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα και ισχύει ΚΜ//ΒΓ, άρα και
ΗΖ//ΒΓ (αφού τα σημεία Η και Ζ βρίσκονται στην ευθεία
που διέρχεται από τα σημεία Κ, Μ). Επιπλέον οι ΒΗ και ΓΖ
τεμνόμενες από τη ΒΓ σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά





γωνίες τους ΓΒx και ΒΓy με άθροισμα μικρότερο από
2 ορθές, αφού:

Βεξ
2
Γεξ
ΒΓy  ΖΓp  ως κατακορυφήν  και ΖΓp 
2
αλλά επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οι ίσες γωνίες Β και Γ είναι οξείες άρα οι εξωτερικές τους
ΓΒx  ΗΒt  ως κατακορυφήν  και ΗΒt 
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Βεξ και Γ εξ είναι αμβλείες δηλαδή ισχύει: Βεξ  180 

Βεξ
Γεξ
 90 και Γεξ  180 
 90
2
2

Βεξ Γεξ

 180  ΗΒt  ΖΓp  180  ΓΒx  ΒΓy  180 .
2
2
Οι ΒΗ και ΓΖ τέμνονται συνεπώς το τετράπλευρο ΒΓΖΗ είναι τραπέζιο με βάσεις ΒΓ και ΖΗ. Στο
ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ οι γωνίες Β και Γ είναι προσκείμενες στη βάση ΒΓ συνεπώς είναι ίσες, δηλαδή
Βεξ Γεξ

 ΚΒΗ  ΜΓΖ .
2
2
Επίσης ισχύει ΓΒΗ  ΒΓΖ (ως άθροισμα ίσων γωνιών Β  ΚΒΗ και Γ  ΜΓΖ ).
Το τραπέζιο ΒΓΖΗ είναι ισοσκελές, αφού έχει τις προσκείμενες στη βάση ΒΓ γωνίες του ΓΒΗ και ΒΓΖ
ίσες.

Β  Γ άρα και Βεξ  Γεξ 

14885. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουμε το ύψος του ΑΗ κατά τμήμα
   και τη διάμεσό του ΑΜ κατά τμήμα    .
Να αποδείξετε ότι:
α) i.   
ii. AB  
(Μονάδες 8)
β)   
(Μονάδες 8)
γ) i. Εξετάστε αν το τμήμα ΒΔ μπορεί να είναι παράλληλο στο τμήμα ΓΕ.
(Μονάδες 5)
ii. Ποιο είναι το είδος του τετραπλεύρου ΒΓΕΔ; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 4)
Λύση
α) i.Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΕ έχουν:
1) ΑΜ  ΜΕ
2) ΒΜ  ΜΓ (Μ μέσο του ΒΓ)
3) ΑΜΒ  ΓΜΕ ως κατακορυφήν
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΕ είναι ίσα,
οπότε έχουν και ΑΒ  ΓΕ .
ii. Στο τρίγωνο ΑΒΔ το ΒΗ είναι ύψος και διάμεσος, άρα το
τρίγωνο είναι ισοσκελές με ΑΒ  ΒΔ .
β) Το τμήμα ΒΗ είναι διχοτόμος του τριγώνου ΑΒΔ (αφού είναι
ύψος και διάμεσος του), άρα Β1  Β2 . Όμως Β2  ΒΓΕ αφού τα
τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΕ είναι ίσα, άρα Β1  ΒΓΕ .
γ) i. Τα Η,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΔΕ, άρα
ΗΜ ΔΕ , οπότε και ΒΓ ΔΕ (3).
ii. Οι γωνίες Β2 και ΒΓΕ είναι εντός εναλλάξ των ΑΒ, ΓΕ που τέμνονται από την ΒΓ και αφού είναι ίσες,
οι ευθείες ΑΒ και ΓΕ είναι παράλληλες. Επειδή από το (β) σκέλος είναι ΒΔ  ΓΕ (5), από τις σχέσεις
(3), (5) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
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14888. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με A  90 .
Στην πλευρά ΒΓ θεωρούμε τα σημεία Κ, Μ, Λ ώστε
BK  KM  M   . Αν τα σημεία Δ και Ε είναι τα μέσα
των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΔΕΛΚ είναι παραλληλόγραμμο.
(Μονάδες 13)
β)Το τετράπλευρο ΚΔΑΜ είναι τραπέζιο και η διάμεσός του
3
ισούται με B .
(Μονάδες 12)
8
Λύση
α) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, ισχύει
BΓ
ότι ΔE BΓ  ΔE KΛ και ΔE 
. Όμως
2
BM MΓ BΓ
KΛ  KM  MΛ 


 ΔE , δηλαδή στο
2
2
2
τετράπλευρο ΔΕΛΚ έχει δύο απέναντι πλευρές του ίσες και
παράλληλες, οπότε είναι παραλληλόγραμμο.
β) Στο τρίγωνο ΒΑΜ τα Κ,Δ είναι μέσα δύο πλευρών, οπότε KΔ AM και KΔ 
Επειδή οι ΑΔ και ΚΜ τέμνονται στο Β, το τετράπλευρο ΚΔΑΜ είναι τραπέζιο.

AM
.
2

Η ΑΜ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα AM 
Αν δ η διάμεσος του τραπεζίου ΚΔΑΜ, ισχύει ότι:
AM
3
 AM
AM
KΔ  AM
3
3 1
3
2
2
δ


 AM   BΓ  BΓ
2
2
2
4
4 2
8
14882. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση της ΒΓ
(προς το Γ) θεωρούμε τμήμα   B . Αν Μ, Κ και Λ είναι τα
μέσα των πλευρών ΒΓ, ΑΒ και ΑΔ αντίστοιχα, τότε:
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΔ.
(Μονάδες 7)
β) Να αποδείξετε ότι:
i. Το τετράπλευρο ΚΛΓΜ είναι ισοσκελές τραπέζιο
με τη μεγάλη βάση διπλάσια από τη μικρή.
(Μονάδες 8)
ii. Το τρίγωνο ΚΜΛ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, οι γωνίες του είναι
ίσες με 60 , άρα B  A1  AΓB  60 .
Επειδή ΓΔ  BΓ  AΓ , το τρίγωνο ΑΓΔ είναι ισοσκελές με βάση
την ΑΔ, άρα A2  Δ .
Η γωνία ΑΓΒ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΓΔ, άρα
AΓB  A2  Δ  60  2Δ  Δ  30  A2
Είναι BAΔ  A1  A2  60  30  90
β) i. Επειδή τα σημεία Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, είναι
BΔ 2BΓ
KΛ BΔ  KΛ MΓ (1) και KΛ 

 BΓ  2MΓ .
2
2
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AB
2
Επειδή η ΚΜ τέμνει την ΑΒ θα τέμνει και κάθε παράλληλη προς αυτή, άρα και την ΓΛ (2).
AΓ
Τα σημεία Κ,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΓ, άρα KM 
.
2
AB AΓ
Είναι AB  AΓ 

 ΓΛ  KM (3).
2
2
Από τις (1),(2),(3) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΚΛΓΜ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

Τα σημεία Λ,Γ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΒΔ, άρα ΛΓ AB και ΛΓ 

ii. Είναι ΓΛ  KM 

AB
BΓ
 KB 
 BM  MΓ , άρα το τρίγωνο ΚΜΒ είναι ισόπλευρο,
2
2

οπότε K MB  60 .
Οι γωνίες ΜΓΛ και Β είναι εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΑΒ, ΓΛ που
τέμνονται από την ΒΓ, οπότε είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή
MΓΛ  B  180  MΓΛ  60  180  MΓΛ  120 .
Επειδή MΓ  ΓΛ , το τρίγωνο ΜΓΛ είναι ισοσκελές με βάση την ΜΛ, άρα ΓMΛ  ΓΛM .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΜΓΛ έχουμε:
ΓMΛ  ΓΛM  MΓΛ  180  2ΓMΛ  120  180  2ΓMΛ  60  ΓMΛ  30 .
Είναι BMK  K MΛ  ΓMΛ  180  60  K MΛ  30  180  K MΛ  90 , άρα το
τρίγωνο ΚΜΛ είναι ορθογώνιο.

3ο Θέμα
12418. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒΓΔ) με ΑΒ>ΓΔ. Κατασκευάζουμε εξωτερικά του
τραπεζίου ΑΒΓΔ ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΕ με βάση ΑΒ. Αν Μ είναι το μέσο της βάσης ΓΔ, να
αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΕΓ είναι ίσα.
(Μονάδες 11)
β) Η διάμεσος ΕΜ του τριγώνου ΕΔΓ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΕΒ.
(Μονάδες 14)
Λύση
α) Τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΕΓ έχουν:
- ΕΑ = ΕΒ γιατί το τρίγωνο ΕΑΒ είναι ισοσκελές
- ΑΔ = ΒΓ γιατί το τραπέζιο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές
- ΕΑΔ  ΕΒΓ γιατί είναι αθροίσματα ίσων γωνιών
( Α1  Β1 και Α2  Β2 )
Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΕΓ είναι ίσα.
β) Επειδή τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΕΒΓ είναι ίσα έχουν ΑΕΔ  ΓΕΒ (1) και
ΕΔ = ΕΓ.
Επειδή το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ισοσκελές η διάμεσος ΕΜ που αντιστοιχεί στη
βάση του είναι και διχοτόμος του, δηλαδή ΔΕΜ  ΜΕΓ (2).
Προσθέτοντας τις σχέσεις (1), (2) κατά μέλη προκύπτει:
ΑΕΔ  ΔΕΜ  ΓΕΒ  ΜΕΓ  ΑΕΜ  ΜΕΒ άρα η διάμεσος ΕΜ του τριγώνου ΕΔΓ είναι διχοτόμος της
γωνίας ΑΕΒ.
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2ο Θέμα
1530. Στο διπλανό σχήμα η Αx είναι εφαπτομένη του κύκλου (Ο,ρ) σε σημείο
του Α και επιπλέον  A x  85 και  B A  40 .
α) Να αποδείξετε ότι B1  45 .
(Μονάδες 10)
β) Να υπολογίσετε τη γωνία  .
(Μονάδες 15)
Λύση
α) Η γωνία ΔΑ x είναι υπό χορδής και εφαπτομένης
στο τόξο ΑΔ και η Δ BA  40 είναι εγγεγραμμένη στο
ίδιο τόξο, άρα ΔA x  ΔBA  40 . Τότε ΓAΔ  85  40  45 .
Οι γωνίες B1 και ΓAΔ είναι εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο, το ΔΓ , άρα είναι ίσες,
δηλαδή B1  ΓAΔ  45 .
β) Είναι ABΓ  40  45  85 και A BΓ  AΔ Γ  180 , αφού τα αντίστοιχα τόξα τους
έχουν άθροισμα 360 , άρα 85  φ  180  φ  95

1561. Στο διπλανό σχήμα, η εφαπτομένη του κύκλου στην κορυφή Α του
τριγώνου ΑΒΓ σχηματίζει γωνία   30 με την πλευρά ΑΒ. Αν το μέτρο του
τόξου ΒΔΓ είναι 160 ,
α) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
(Μονάδες 18)
β) να βρείτε το μέτρο του τόξου AE .
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Η γωνία φ είναι υπό χορδής και εφαπτομένης με αντίστοιχο
τόξο το ΑΒ, οπότε ισούται με κάθε εγγεγραμμένη γωνία στο ίδιο τόξο, άρα Γ  φ  30 .
Η γωνία Α είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΒΔΓ, άρα A 

160
 80 . Από το άθροισμα γωνιών του
2

τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε: A  B  Γ  180  80  B  30  180  B  70
β) Επειδή η γωνία Β είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΕΓ , είναι

B

ΑΕΓ
ΑΕΓ
 70 
 ΑΕΓ  140 .
2
2

1580. Στο διπλανό σχήμα η επίκεντρη γωνία ΒΟΔ είναι 120 και η γωνία
ΓΒΑ είναι 15 .
α) Να υπολογίσετε τη γωνία ΒΓΔ.
(Μονάδες 12)
β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ω είναι 45 .
(Μονάδες 13)
Λύση
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α) Η γωνία ΒΓΔ είναι εγγεγραμμένη και η ΒΟΔ επίκεντρη
με το ίδιο αντίστοιχο τόξο, άρα BΓΔ 

BOΔ
 60 .
2

β) Η γωνία ΒΓΔ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΒΓΜ, άρα BΓΔ  ΓBM  M  60  15  ω  ω  45

1581. Σε κύκλο κέντρου Ο δίνονται οι χορδές ΑΒ και ΑΔ τέτοιες ώστε η γωνία ΒΑΔ να είναι 44 .
Θεωρούμε τυχαίο σημείο Γ του κύκλου και σχηματίζουμε το τετράπλευρο ΒΓΔΟ.
α) Να υπολογίσετε τη γωνία x.
(Μονάδες 12)
β) Να αποδείξετε ότι η γωνία y είναι 136 .
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Η γωνία x είναι επίκεντρη και η ΒΑΔ εγγεγραμμένη που έχει
το ίδιο αντίστοιχο τόξο, άρα BAΔ 

BOΔ
x
 44   x  88 .
2
2

β) Επειδή η γωνία χ είναι 88 και το τόξο ΒΓΔ θα έχει μέτρο 88 . Τότε για
το τόξο ΒΑΔ ισχύει: BA Δ  360  88  272 . Η γωνία y είναι εγγεγραμμένη
στο τόξο ΒΑΔ, άρα y 

272
 136 .
2

1626. Δίνεται κύκλος (Ο,R) διαμέτρου ΑΒ και χορδή ΑΓ τέτοια, ώστε
B A   30 . Στο σημείο Γ φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου, η
οποία τέμνει την προέκταση της διαμέτρου ΑΒ (προς το Β) στο
σημείο Δ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΟΓΔ. (Μονάδες 12)
β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒΔ είναι ίσα. (Μονάδες 13)
Λύση
α) Επειδή η ΟΓ είναι ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής με
την εφαπτομένη, είναι κάθετη στην ΓΔ, άρα OΓΔ  90 .
Το τρίγωνο ΑΟΓ είναι ισοσκελές (ΟΑ=ΟΓ=R). Άρα Γ̂1  A  30 .
Η γωνία ΓOB είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΟΓ, άρα
Γ O B  Γˆ 1  A  30  30  60
Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΟΓΔ έχουμε:
BOΓ  Δ  90  Δ  30 .
ˆ  30 γωνία που σχηματίζεται από τη χορδή ΒΓ και την εφαπτομένη ΔΓ.
β) Είναι Γ3  Α

Άρα Γ3  Δ οπότε το τρίγωνο ΓΒΔ είναι ισοσκελές.
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1663. Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Αν η διάμετρος ΑΔ είναι διχοτόμος
της γωνίας ΒΑΓ, να αποδείξετε ότι:
α) Τα τόξα ΒΔ και ΔΓ είναι ίσα.
(Μονάδες 10)
β) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ είναι ίσα.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) Επειδή η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΒΑΓ είναι
BAΔ  ΔAΓ .Όμως οι γωνίες ΒΑΔ και ΔΑΓ είναι
εγγεγραμμένες στα τόξα ΒΔ και ΔΓ, οπότε και τα τόξα αυτά
είναι ίσα.
β) Επειδή οι γωνίες ΑΒΔ και ΑΓΔ είναι εγγεγραμμένες σε
ημικύκλιο είναι ορθές.
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ έχουν:
1) τη πλευρά ΑΔ κοινή και
2) BAΔ  ΔAΓ , δηλαδή τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια οξεία γωνία τους ίση, οπότε
είναι ίσα.
1665. Θεωρούμε κύκλο (Ο, ρ) και διάμετρό του ΑΒ. Στην εφαπτομένη του
κύκλου στο Β θεωρούμε σημείο Γ τέτοιο, ώστε η γωνία ΒΓΟ να είναι ίση με
30 . Αν η ΟΓ τέμνει τον κύκλο στο Δ, να αποδείξετε ότι:

α) O  2OA
(Μονάδες 12)
β) B  A
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Επειδή η ΒΓ είναι εφαπτομένη του κύκλου, είναι κάθετη στην
ακτίνα στο σημείο επαφής, άρα Γ BA  90 .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΒΓ είναι Γ  30 , άρα
OΓ
OB 
 OΓ  2OB . Όμως OB  OA  ρ , άρα OΓ  2OA .
2
β) Η γωνία ΒΔΑ είναι ορθή γιατί είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο.
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΒΓ και ΑΒΔ έχουν:
1) OB  BΔ  ρ και
2) OΓ  2OA  2ρ  AB ,
δηλαδή τα δύο τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μια κάθετή
τους πλευρά μία προς μία ίσες, άρα τα τρίγωνα είναι ίσα και έχουν BΓ  AΔ .
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1672. Θεωρούμε κύκλο διαμέτρου ΒΓ. Φέρουμε την εφαπτομένη του
κύκλου σε σημείο του Α ώστε να σχηματίζει με τη χορδή ΑΓ γωνία 45 .
Φέρουμε επίσης μια παράλληλη ευθεία στη ΒΓ που τέμνει την ΑΒ στο Δ
και την ΑΓ στο Ε.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΓ.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο
και να υπολογίσετε τις γωνίες του.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) Η γωνία Β είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΓ και η γωνία ΓΑx είναι υπό
χορδής και εφαπτομένης με το ίδιο αντίστοιχο τόξο, άρα B  ΓA x  45 .
Είναι BA Γ  90 γιατί είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο.
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ, έχουμε:
A  B  Γ  180  90  45  Γ  180  Γ  45

β) Είναι B  EΔA  45 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των
παραλλήλων ΔΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΑΒ και Γ  Δ E A  45 ως
εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΔΕ, ΒΓ που τέμνονται από την ΑΓ, άρα το τρίγωνο
ΑΔΕ είναι ισοσκελές με AΔ  AE .
Επειδή B  Γ , το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές, άρα AB  AΓ . Τότε είναι και

AB  AΔ  AΓ  AE  BΔ  ΓE . Επειδή ακόμη είναι ΔE BΓ και οι ΒΔ, ΓΕ τέμνονται, το
τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1695. Στο διπλανό σχήμα η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου (Ο, ρ) στο
σημείο Γ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες χ,y και ω δικαιολογώντας σε
κάθε περίπτωση την απάντησή σας.
(Μονάδες 15)
β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΟΑΓ ως προς τις πλευρές.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Οι γωνίες x και Β είναι εγγεγραμμένες στο ίδιο τόξο ΑΓ , οπότε είναι ίσες, δηλαδή x  30 .
Η γωνία y είναι επίκεντρη με αντίστοιχο τόξο το ΑΓ στο οποίο η αντίστοιχη εγγεγραμμένη είναι η Β,

y
 y  60 .
2
Τέλος η γωνία ω είναι υπό χορδής και εφαπτομένης, οπότε ισούται με κάθε εγγεγραμμένη που έχει το ίδιο
άρα B 

αντίστοιχο τόξο, δηλαδή ω  B  30 .
β) Επειδή OA  OΓ  ρ , το τρίγωνο ΟΑΓ είναι ισοσκελές. Όμως έχει y  60 , άρα είναι ισόπλευρο.
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1696. Έστω κύκλος κέντρου Κ, μια διάμετρός του ΒΓ και σημείο Α του
κύκλου τέτοιο, ώστε BA  K  . Αν Δ τυχαίο σημείο του κύκλου διαφορετικό
των Β και Γ,
α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 7)
β) να υπολογίσετε τη γωνία ΒΔΑ.
(Μονάδες 9)
γ) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Είναι BA  K Γ  ρ  BK  KA , άρα το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ισόπλευρο.
β) Επειδή το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ισόπλευρο, οι γωνίες του είναι ίσες με 60 ,
άρα B K A  K BA  K AB  60 .
Η γωνία ΒΔΑ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο AB με αντίστοιχη
επίκεντρη τη γωνία ΒΚΑ, άρα BΔ A 

BK A
 30 .
2

γ) Η γωνία B  60 επειδή είναι γωνία του ισοπλεύρου ΒΚΑ.
Η γωνία Γ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΒ, όπως και η ΒΔΑ, άρα Γ  BΔ A  30 .
Τέλος η γωνία ΒΑΓ είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο, οπότε είναι ορθή.
1703. Έστω κύκλος κέντρου Ο και διαμέτρου ΒΓ. Θεωρούμε τα σημεία
Α και Δ του κύκλου εκατέρωθεν της ΒΓ, τέτοια ώστε το τόξο ΒΔ να
είναι διπλάσιο του τόξου ΔΓ.
Να υπολογίσετε:
α) το μέτρο x του τόξου ΓΔ,
(Μονάδες 8)
β) τη γωνία ΒΟΔ,
(Μονάδες 9)
γ) τη γωνία ΒΑΔ.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Επειδή το τόξο ΒΔΓ είναι ημικύκλιο, ισχύει ότι: 2x  x  180  3x  180  x  60
β) Η γωνία ΒΟΔ είναι επίκεντρη με αντίστοιχο τόξο το ΒΔ, άρα BOΔ  2x  120
γ) Η γωνία ΒΑΔ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΒΔ, άρα ΒΑΔ 

120
 60
2

12642. Σε κύκλο με κέντρο το Ο, παίρνουμε διαδοχικά τα σημεία Α,
Β, Γ και Δ, ώστε η ΑΔ να είναι διάμετρος και η γωνία ΒΟΓ να
ισούται με 50ο . Αν η προέκταση της ΑΒ προς το Β, τέμνει την
προέκταση της ΔΓ προς το Γ στο Ε, αιτιολογώντας τις απαντήσεις
σας, να υπολογίσετε:
α) το μέτρο της γωνίας ΒΔΓ.
(Μονάδες 10)
β) το μέτρο της γωνία ΑΕΔ.
(Μονάδες 15)
Λύση
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α) Η γωνία ΒΔΓ είναι εγγεγραμμένη στον κύκλο και βαίνει στο τόξο ΒΓ, οπότε θα ισούται με το μισό της
αντίστοιχης επίκεντρης. Άρα ΒΔΓ 

ΒΟΓ
 25
2

β) Επειδή η ΑΔ είναι διάμετρος, η γωνία ΑΒΔ ως εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο, θα είναι ορθή,
άρα ΑΒΔ  ΔΒΕ  90 .
Στο τρίγωνο ΕΒΔ είναι ΔΒΕ  ΒΔΓ  ΑΕΔ  180  90  25  ΑΕΔ  180  ΑΕΔ  65
12637. Στο διπλανό σχήμα η xx΄ είναι εφαπτομένη του
κύκλου στο Α και επιπλέον ισχύουν:
x  35    110 .
α) Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας Γ; Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας.
(Μονάδες 12)
β) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι οξυγώνιο, ορθογώνιο ή
αμβλυγώνιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας σας.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Η γωνία Γ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΒ και η γωνία ΒΑx είναι υπό χορδής και εφαπτομένης στο
ίδιο τόξο, άρα Γ  ΒΑx  35 .
β) Είναι Γ 

ΑΒ
 ΑΒ  70 . Είναι ΑΒ  ΒΓ  70  110  180 , δηλαδή το τόξο ΑΒΓ είναι ημικύκλιο,
2

οπότε ΑΒΓ  90 και το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.
12638. Στον κύκλο του σχήματος, το Ο είναι το κέντρο του, το τόξο ΑΒ ισούται
με 60ο και η γωνία Β ισούται με 50ο . Αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας, να
υπολογίσετε:
α) πόσες μοίρες είναι η γωνία Γ.
(Μονάδες 10)
β) πόσες μοίρες είναι η γωνία ΑΔΟ
(Μονάδες 15)
Λύση
α) Η γωνία Γ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΒ, οπότε Γ 

ΑΒ
 30 .
2

β) Στο τρίγωνο ΒΔΓ είναι Β  Γ  ΒΔΓ  180  50  30  ΒΔΓ  180  ΒΔΓ  100 .
Όμως οι γωνίες ΒΔΓ και ΑΔΟ είναι κατακορυφήν, οπότε και ΑΔΟ  100 .
13441.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο,   74 , το μέτρο του
τόξου ΑΒ που δεν περιέχει το σημείο Γ ισούται με 64ο και Μ είναι το μέσο
του τόξου ΑΓ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες    του τριγώνου ΑΒΓ. (Μονάδες 12)
β) Ποιο είναι το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις πλευρές του; Να
δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 8)
γ) Να αποδείξετε ότι η ΒΜ είναι διχοτόμος της γωνίας  .
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Λύση

α) Η γωνία Γ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο ΑΒ οπότε Γ 

64
 32 .
2

Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε:
Α  B  Γ  180  Α  74  32  180  Α  180  106  74

β) Επειδή Α  B  74 , το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ίσες πλευρές τις ΒΓ, ΑΓ γιατί βρίσκονται
απέναντι από τις ίσες γωνίες.
γ) Το σημείο Μ είναι το μέσο του τόξου ΑΓ, άρα τα τόξα ΑΜ και ΜΓ είναι ίσα. Οι γωνίες ΑΒΜ και

ΓΒΜ είναι ίσες, γιατί είναι εγγεγραμμένες που βαίνουν στα ίσα τόξα ΑΜ και ΜΓ αντίστοιχα.
Από την ισότητα ΑΒΜ  ΓΒΜ συμπεραίνουμε ότι η ΒΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Β .
13740.Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουμε μια τυχαία χορδή του ΑΒ, την οποία προεκτείνουμε προς το
μέρος του Β κατά ίσο τμήμα ΒΓ. Φέρουμε κάθετη στην ΑΓ στο σημείο της Β που τέμνει τον κύκλο
στο σημείο Δ. Να αποδείξετε ότι:
α) ΔΑ = ΔΓ.
(Μονάδες 12)
β) Η ΑΔ είναι διάμετρος του κύκλου.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΔΑΓ, το τμήμα ΔΒ είναι διάμεσος της πλευράς ΑΓ,
αφού ΑΒ = ΒΓ από την υπόθεση. Επίσης το τμήμα ΔΒ είναι και ύψος,
αφού ΔΒ  ΑΓ από την υπόθεση.
Στο τρίγωνο ΔΑΓ το τμήμα ΔΒ είναι διάμεσος και ύψος, άρα το ΔΑΓ
είναι ισοσκελές με βάση την ΑΓ, επομένως ΔΑ = ΔΓ.
β) Τα σημεία Α, Β και Δ είναι σημεία του κύκλου, άρα η γωνία ΑΒΔ
είναι εγγεγραμμένη και επειδή είναι ορθή, θα βαίνει σε ημικύκλιο.
Δηλαδή η ΑΔ είναι διάμετρος του κύκλου.
13747.Από σημείο Μ εξωτερικό ενός κύκλου κέντρου Ο φέρουμε τα
εφαπτόμενα τμήματα ΜΑ και ΜΒ. Προεκτείνουμε το τμήμα ΑΜ
προς το μέρος του Μ και παίρνουμε τμήμα ΜΓ = ΑΜ. Από το
σημείο Γ φέρουμε την τέμνουσα ΓΒΔ του κύκλου. Να αποδείξετε
ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 13)
β) Τα σημεία Α και Δ είναι αντιδιαμετρικά.
(Μονάδες 12)
Λύση
α) Τα τμήματα ΜΑ και ΜΒ είναι ίσα γιατί είναι εφαπτόμενα τμήματα από
σημείο εκτός του κύκλου. Από την υπόθεση έχουμε ότι ΜΓ=ΑΜ, άρα ΜΑ
= ΜΒ = ΜΓ. Δηλαδή η ΒΜ, που είναι διάμεσος προς την πλευρά ΑΓ στο
τρίγωνο ΒΑΓ, ισούται με το μισό της ΑΓ. Οπότε το τρίγωνο είναι
ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά ΑΓ και ΑΒΓ  90 .
β) Επειδή ΑΒΓ  90 είναι και ΑΒΔ  90 . Τα σημεία Α, Β, Δ είναι σημεία του κύκλου, άρα η ΑΒΔ
είναι εγγεγραμμένη γωνία και επειδή είναι ορθή θα βαίνει σε ημικύκλιο. Δηλαδή η ΑΔ είναι διάμετρος
επομένως τα σημεία Α, Δ είναι αντιδιαμετρικά.
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13753.Δίνεται κύκλος (Ο, ρ) με διάμετρο ΒΓ. Έστω Α και Δ σημεία του
κύκλου τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά ημικύκλια ως προς τη
διάμετρο ΒΓ. Τα μέτρα των τόξων ΒΔ και ΔΓ είναι 2x και x αντίστοιχα. Να
υπολογίσετε το μέτρο:
α) της γωνίας ΒΑΓ.
(Μονάδες 7)
β) x του τόξου ΓΔ.
(Μονάδες 8)
γ) της γωνίας ΒΟΔ.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Η γωνία ΒΑΓ είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο οπότε είναι ορθή, δηλαδή ΒΑΓ  90.
β) Η ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου, επομένως ΒΔ  ΔΓ  180  2x  x  180  3x  180  x  60
γ) Η γωνία ΒΟΔ είναι επίκεντρη η οποία βαίνει στο τόξο ΒΔ. Άρα το μέτρο της γωνίας ΒΟΔ είναι ίσο με
το μέτρο του τόξου ΒΔ, δηλαδή 2x = 120°.
13754.Δίνεται κύκλος (Ο, ρ) με διάμετρο ΒΓ και τα σημεία Α, Δ του
κύκλου εκατέρωθεν της διαμέτρου ΒΓ έτσι ώστε   50 .
Φέρουμε εφαπτόμενη ευθεία (ε) στον κύκλο στο σημείο Δ. Να
υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας :
α) ΒΑΓ.
(Μονάδες 6)
β) ΒΓΔ.
(Μονάδες 9)
γ) Δ1 .
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Η γωνία ΒΑΓ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει σε ημικύκλιο, επομένως ΒΑΓ  90. .
β) Οι γωνίες ΒΑΔ, ΒΓΔ είναι εγγεγραμμένες και βαίνουν στο ίδιο τόξο ΒΔ οπότε είναι ίσες.
Άρα ΒΑΔ  ΒΓΔ  50 .
γ) Η γωνία Δ1 σχηματίζεται από τη χορδή ΔΓ του κύκλου και την εφαπτομένη του στο σημείο Δ.
Επομένως η γωνία Δ1 ισούται με κάθε εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου που βαίνει στο τόξο ΔΓ.
Η γωνία ΔΑΓ είναι εγγεγραμμένη που βαίνει στο τόξο ΔΓ, οπότε Δ1  ΔΑΓ .
Για τη γωνία ΔΑΓ έχουμε: ΔΑΓ  ΒΑΓ  ΒΑΔ  90  50  40 . Άρα Δ1  40 .

13756.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο Σε κύκλο (Κ, ρ). Να αποδείξετε ότι:
α)   2 .
β) το τρίγωνο ΑΚΒ είναι ισοσκελές.

(Μονάδες 7)
(Μονάδες 5)

γ)     90 .

(Μονάδες 13)
Λύση

α) Η γωνία ΑΚΒ είναι επίκεντρη και βαίνει στο τόξο ΑΒ.
Η γωνία ΑΓΒ είναι εγγεγραμμένη και βαίνει στο τόξο ΑΒ.
Άρα η επίκεντρη γωνία ΑΚΒ είναι διπλάσια της εγγεγραμμένης γωνίας ΑΓΒ, δηλαδή ΑΚΒ  2ΑΓΒ .
β) Είναι ΚΑ = ΚΒ διότι είναι ακτίνες του κύκλου (Κ, ρ), άρα το τρίγωνο ΑΚΒ είναι ισοσκελές.
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γ) Στο τρίγωνο ΚΑΒ για το άθροισμα των γωνιών του έχουμε : ΚΑΒ  ΑΒΚ  ΑΚΒ  180 (1).
Από το ερώτημα (α) έχουμε ΑΚΒ  2ΑΓΒ (2).
Από το ερώτημα (β), έχουμε ΚΑΒ  ΑΒΚ (3), γωνίες στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΚΒ.
Λόγω των σχέσεων (2), (3) η (1) γράφεται 2ΚΑΒ  2ΑΓΒ  180  ΚΑΒ  ΑΓΒ  90 .

4ο Θέμα
1717. Δύο κύκλοι (Κ, ρ) , (Λ, R) τέμνονται σε δύο σημεία Α,Β. Αν Γ και Δ
είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία του Α στους δύο κύκλους, τότε να
αποδείξετε ότι:
α) AB   90
(Μονάδες 5)
β) τα σημεία Γ, Β, Δ είναι συνευθειακά.
(Μονάδες 10)
γ) το τετράπλευρο ΚΛΓΔ είναι τραπέζιο.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Η γωνία ΑΒΓ είναι ορθή γιατί είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο.
β) Η γωνία ΑΒΔ είναι ορθή γιατί είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο.
Είναι ΓBΔ  ABΓ  ABΔ  90  90  180 , άρα τα σημεία Γ,Β,Δ είναι
συνευθειακά.
γ) Τα Κ,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΓΔ, άρα KΛ ΓΔ (1).
Επειδή οι ευθείες ΚΓ, ΔΛ τέμνονται στο Α, λόγω της (1) το τετράπλευρο ΚΛΓΔ είναι τραπέζιο.
1720. Δίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ που είναι εγγεγραμμένο στον
κύκλο με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Τα τμήματα ΓΖ και ΒΖ είναι τα
εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου στα σημεία Γ και Β αντίστοιχα. Αν το
τμήμα ΘΗ είναι κάθετο στο τμήμα ΑΖ στο Ζ, να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΖΒΓ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 7)
β) Το τετράπλευρο ΑΓΖΒ είναι ρόμβος.
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΒΓΗΘ είναι ισοσκελές τραπέζιο,.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Τα ΖΒ,ΖΓ είναι εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από το Ζ προς το κύκλο, άρα είναι ίσα. Επειδή το
τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο, τα τόξα ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ θα είναι ίσα με 120 .
Η γωνία ΒΓΖ είναι υπό χορδής και εφαπτομένης στο τόξο ΒΓ,
120
 60 .Το τρίγωνο ΒΓΖ είναι ισοσκελές και έχει μια γωνία
άρα BΓ Z 
2
60 , οπότε είναι ισόπλευρο.

β) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΓΖ είναι ισόπλευρα, ισχύει ότι

AB  BΓ  AΓ και BΓ  BZ  ΓZ , άρα το τετράπλευρο ΑΓΖΒ έχει τις
πλευρές του ίσες και είναι ρόμβος.
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γ) Οι ΑΖ, ΒΓ είναι κάθετες γιατί είναι διαγώνιες του ρόμβου. Όμως και οι ΑΖ, ΘΗ είναι κάθετες, άρα
BΓ ΘH . Επειδή οι ΗΓ και ΘΒ τέμνονται στο Α, το τετράπλευρο ΒΓΗΘ είναι τραπέζιο.

Είναι Θ  ABΓ  60 , ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΒΓ,ΘΗ που τέμνονται από
την ΑΘ και H  A ΓB  60 , ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΒΓ,ΘΗ που τέμνονται
από την ΑΗ.
Είναι ΓZH  Θ  60 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΓΖ, ΒΘ που τέμνονται από
την ΘΗ και BZΘ  H  60 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των παραλλήλων ΒΖ, ΓΗ που τέμνονται
από την ΘΗ. Τα τρίγωνα ΒΘΖ και ΓΖΗ έχουν τις γωνίες τους ίσες με 60 , οπότε είναι ισόπλευρα και
ισχύει ότι BΘ  BZ , ΘH  ΘZ  ZH  BΓ  BΓ  2BΓ
1739. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούμε τα ίσα τόξα ΑΒ και ΑΓ, το καθένα ίσο
με 120 . Έστω Δ και Ε τα μέσα των τόξων ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 8)
β) Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΗΕ είναι ίσα και να υπολογίσετε
τις γωνίες τους.
(Μονάδες 10)
γ) Η χορδή ΔΕ τριχοτομείται από τις χορδές ΑΒ και ΑΓ.
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Επειδή καθένα από τα τόξα ΑΒ και ΑΓ είναι 120 , τότε BΓ  360  2 120  120 .
Επειδή τα τόξα ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ είναι ίσα και οι αντίστοιχες χορδές τους θα
είναι ίσες, άρα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.
β) Επειδή τα Δ,Ε είναι μέσα των τόξων ΑΒ, ΑΓ, τα τόξα ΑΔ, ΔΒ, ΑΕ, ΕΓ
θα είναι ίσα με 60 .
Είναι Δ A Z  AΔ Z  HAE  HE A  30 γιατί είναι εγγεγραμμένες στα
τόξα των 60 . Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΖΔ, έχουμε:

A ZΔ  30  30  180  A ZΔ  120 και όμοια A H E  120 .
Τα τρίγωνα ΑΖΔ και ΑΗΕ έχουν:
1) AΔ  AE γιατί τα αντίστοιχα τόξα τους είναι ίσα
2, 3) Δ A Z  AΔ Z  HAE  HE A  30 ,
οπότε με βάση το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα είναι ίσα.
γ) Επειδή A ZΔ  AHE  120 , είναι A ZH  AH Z  60 , οπότε το τρίγωνο ΑΖΗ είναι
ισόπλευρο και έχει AZ  ZH  AH . Όμως AZ  ZΔ και AH  HE αφού τα τρίγωνα ΑΖΔ
και ΑΗΕ είναι ισοσκελή, άρα και ΔZ  ZH  HE .
1768. Δίνεται κύκλος (Ο,ρ) και μια επίκεντρη γωνία ΑΟΒ ίση με
120 . Οι εφαπτόμενες του κύκλου στα σημεία Α και Β τέμνονται
στο Ρ. Θεωρούμε σημείο Μ του τόξου ΑΒ και φέρουμε τις χορδές
ΑΜ και ΒΜ, οι οποίες προεκτεινόμενες τέμνουν τις ΡΒ και ΡΑ στα
σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 8)

β)     60 .

(Μονάδες 8)

γ) Για ποια θέση του Μ είναι    ;

(Μονάδες 9)
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Λύση

α) Γνωρίζουμε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός κύκλου προς αυτόν
είναι ίσα, άρα ΡΑ  ΡΒ και το τρίγωνο ΡΑΒ είναι ισοσκελές.
Από το άθροισμα γωνιών του τετραπλεύρου ΑΟΒΡ έχουμε:
Ρ  120  90  90  360  Ρ  60 .

Το τρίγωνο ΡΑΒ είναι ισοσκελές με μία γωνία του ίση με 60 , άρα είναι ισόπλευρο.
β) Επειδή ΑΟΒ  120 , το τόξο ΑΜΒ είναι 120 , οπότε το μη κυρτογώνιο τόξο ΑΒ είναι ίσο με 240 . Η
γωνία ΑΜΒ είναι εγγεγραμμένη στο μη κυρτογώνιο τόξο ΑΒ, άρα
240
ΑΜΒ 
 120 . Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΜΑΒ
2
έχουμε: ΜΑΒ  ΜΒΑ  120  180  ΜΑΒ  ΜΒΑ  60
γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ είναι Β  60 οπότε ΜΑΒ  30 .
Από το ερώτημα β προκύπτει ότι ΜΒΑ  30 . Άρα ΜΑ = ΜΒ.
Τελικά ΑΜΒΡ στην περίπτωση που το Μ είναι μέσο του τόξου ΑΒ.
1772. Έστω κύκλος ( Ο, ρ ) και Ε το μέσον του
τόξου του ΒΓ. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στο κύκλο
στο Ε. Οι προεκτάσεις των ΟΒ,ΟΓ τέμνουν την
ευθεία (ε) στα σημεία Ζ και Η αντίστοιχα. Να
αποδείξετε ότι:
α) B ZH

(Μονάδες 5)

β) OZ  OH
γ) Αν Β το μέσον του ΟΖ

(Μονάδες 5)

ZO H
. (Μονάδες 8)
4
ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΖΟΗ.
Λύση
i. να αποδείξετε ότι BEZ 

(Μονάδες 7)

α) Επειδή η ΟΕ είναι ακτίνα και η ΖΗ εφαπτομένη του
κύκλου στο Ε, ισχύει ότι OE  ZH (1).
Επειδή το Ε είναι μέσον του τόξου ΒΓ, το ΟΕ είναι
απόστημα της χορδής, άρα OE  BΓ (2).
Από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι BΓ ZH .
β) Επειδή OB  OΓ  ρ , το τρίγωνο ΟΒΓ είναι ισοσκελές
και έχει B1  Γ1 .Όμως B1  Z ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΒΓ και ΖΗ που τέμνονται από την ΟΖ
και Γ1  H ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΒΓ και ΖΗ που τέμνονται από την ΟΗ, άρα

Z  H , οπότε το τρίγωνο ΟΖΗ είναι ισοσκελές, δηλαδή OZ  OH .
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γ) i. Η γωνία ΒΕΖ είναι υπό χορδής και εφαπτομένης, οπότε ισούται με κάθε εγγεγραμμένη γωνία που

BE
. Η γωνία ΖΟΗ είναι επίκεντρη άρα το μέτρο της είναι
2
ZOE
ίσο με το μέτρο του αντίστοιχου τόξου, δηλαδή ZOE  BE άρα BE Z 
.
2
Επειδή BE  EΓ , είναι και BOE  ΓOE , δηλαδή στο ισοσκελές τρίγωνο ΟΖΗ το ΟΕ είναι διχοτόμος,
έχει το ίδιο αντίστοιχο τόξο, δηλαδή BE Z 

ZO E
ZOH

δηλαδή ZOE  E OH 
, άρα BE Z 
2
2

ZO H
2  ZO H .
2
4

ii. Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΖΕΟ η ΕΒ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα, άρα
ZO
. Τότε το τρίγωνο ΟΒΕ είναι ισόπλευρο ( OB  BE  EO  ρ ).
EB  ZB  BO 
2
Άρα BOE  60 και EOH  2BOE  120 .
Από το άθροισμα γωνιών του ισοσκελούς τριγώνου ΟΖΗ έχουμε:

OZE  OHE  ZOH  180  2OZE  120  180  2OZE  60  OZE  30  OHE

1848. Δίνεται κύκλος (Ο, ρ) και ΑΓ μια διάμετρός του. Θεωρούμε τις χορδές

A  B . Έστω Κ και Λ τα μέσα των χορδών ΔΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Να
αποδείξετε ότι:
α) Οι χορδές ΑΒ και ΔΓ είναι παράλληλες.
(Μονάδες 6)
β) Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 6)
γ) Η ΒΔ είναι διάμετρος του κύκλου.
(Μονάδες 7)
δ) Το τετράπλευρο ΟΛΓΚ είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 6)
Λύση
α) Οι γωνίες ΑΒΓ και ΑΔΓ είναι ορθές γιατί είναι εγγεγραμμένες σε ημικύκλιο.
Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΓ έχουν :
 ΑΔ=ΒΓ
 ΑΓ κοινή
Επειδή τα δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, είναι
ίσα. Επομένως ΑΒ=ΔΓ.
Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες .
Επομένως είναι παραλληλόγραμμο και ΑΒ//ΔΓ.
β) Το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ έχει Δ  90 , άρα είναι ορθογώνιο.
γ) Η γωνία Α είναι εγγεγραμμένη και ορθή, άρα η ΒΔ είναι διάμετρος αφού το τόξο ΒΓΔ είναι ημικύκλιο.
δ) Επειδή Κ,Λ μέσα των ΓΔ και ΒΓ αντίστοιχα, τα ΟΚ, ΟΛ είναι αποστήματα των χορδών, οπότε οι
γωνίες Κ και Λ είναι ορθές. Το τετράπλευρο ΟΛΓΚ έχει τρείς ορθές και είναι ορθογώνιο.



1883. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΓΑΒ A  90

 . Με διάμετρο την πλευρά

του ΑΓ φέρουμε κύκλο που τέμνει την υποτείνουσα ΒΓ στο Δ. Από το Δ
φέρουμε εφαπτόμενο τμήμα το οποίο τέμνει την ΑΒ στο Μ. Να
αποδείξετε ότι:
α)  A   B
(Μονάδες 9)
β) Το τρίγωνο ΔΜΒ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 9)
γ) Το Μ είναι το μέσο του ΑΒ.
(Μονάδες 7)
Λύση
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α) Η γωνία ΓΔΑ είναι ορθή γιατί είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο.
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΓ, από το άθροισμα των γωνιών του ισχύει ότι:
ΓAΔ  Γ  90  ΓAΔ  90  Γ .
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ από το άθροισμα των γωνιών του ισχύει ότι:
B  Γ  90  B  90  Γ . Άρα ΓAΔ  B  90  Γ .
β) Είναι OΓ  OΔ  ρ , οπότε το τρίγωνο ΟΓΔ είναι ισοσκελές και ισχύει ότι:

Γ  OΔΓ .
Είναι MΔB  MΔO  OΔΓ  180  MΔB  90  Γ  180 

MΔB  90  Γ  B , άρα το τρίγωνο ΔΜΒ είναι ισοσκελές.
γ) Επειδή MA  OA και MΔ  OΔ , τα ΜΑ,ΜΔ είναι εφαπτόμενα τμήματα,
οπότε MA  MΔ .Όμως MΔ  MB αφού το τρίγωνο ΜΔΒ είναι ισοσκελές, άρα MΔ  MA  MB ,
δηλαδή το Μ είναι μέσο του ΑΒ.

1892. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A , εγγεγραμμένο σε κύκλο με
κέντρο Ο. Θεωρούμε το μέσο Μ του κυρτογώνιου τόξου ΒΓ και το ύψος
ΑΔ του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) ΑΜ διχοτόμος της γωνίας ΔΑΟ.
(Μονάδες 8)
β) OA    AB
(Μονάδες 8)
γ)  AO  B  
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή το Μ είναι το μέσο του τόξου ΒΓ, το ΟΜ είναι απόστημα της χορδής ΒΓ, δηλαδή OM  BΓ .
Όμως AΔ  BΓ , άρα AΔ OM .
Είναι ΔAM  AMO (1) ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΟΜ,ΑΔ που
τέμνονται από την ΑΜ και M AO  A MO (2) γιατί το τρίγωνο ΑΟΜ
είναι ισοσκελές γιατί οι πλευρές του ΟΑ,ΟΜ είναι ακτίνες του κύκλου.
Από τις (1),(2) προκύπτει ότι ΔAM  MAO (3) , άρα η ΑΜ είναι
διχοτόμος της γωνίας ΔΑΟ.
β) Επειδή τα τόξα ΒΜ και ΜΓ είναι ίσα είναι και BAM  MA Γ (4)
γιατί είναι εγγεγραμμένες στα τόξα αυτά.
Αφαιρώντας από την (4) τη (3) έχουμε:
BAM  ΔAM  MAΓ  MAO  Δ A B  OA Γ .
γ) Είναι B  Z ως εγγεγραμμλένες στο τόξο ΑΓ. Η γωνία ΑΓΖ είναι εγγεγραμμένη σε ημικύκλιο άρα
είναι ορθή.
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΓΖ έχουμε: ZAΓ  Z  90  ZAΓ  90  B .
Από το άθροισμα γωνιών του ορθογωνίου τριγώνου ΑΔΓ έχουμε ότι: ΔAΓ  Γ  90  ΔAΓ  90  Γ .





Είναι Δ A O  Δ A Γ  ZA Γ  90  Γ  90  B  90  Γ  90  B  B  Γ .
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1897. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο  O, R  . Έστω σημείο Δ του τόξου ΑΒ
τέτοιο, ώστε B  B .
α) Να αποδείξετε ότι A  A .
β) Έστω Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι το
τετράπλευρο ΑΔΒΗ είναι παραλληλόγραμμο.
AH
γ) Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να αποδείξετε ότι OM 
.
2
Λύση

(Μονάδες 8)
(Μονάδες9)
(Μονάδες 8)

α) Επειδή οι γωνίες ΔΒΓ και ΔΑΓ είναι εγγεγραμμένες στα τόξα ΔΑΓ και ΔΒΓ αντίστοιχα, ισχύει ότι:
Δ BΓ  Δ A Γ 

 ΔAΓ    ΔBΓ    ΔAΓ    ΔBΓ  

2
2
2
360
Δ BΓ  Δ A Γ 
 180  90  Δ A Γ  180 
2
Δ A Γ  90 . Άρα AΔ  AΓ .

β) Είναι AH  BΓ και ΔB  BΓ , άρα AH ΔB (1)
Είναι BH  AΓ και AΔ  AΓ , άρα BH AΔ (2).
Από τις σχέσεις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΔΒΗ είναι
παραλληλόγραμμο αφού οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.
γ) Τα Ο,Μ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΔΒΓ, οπότε OM 
αφού τα ΔΒ,ΑΗ είναι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου.

ΔB AH
,

2
2

12419. Δύο κύκλοι (Κ, R) και (Λ, r), με R> r, τέμνονται στα
σημεία Α και Β. Από το σημείο Α φέρουμε ευθεία παράλληλη
προς τη διάκεντρο των κύκλων, η οποία τέμνει τους κύκλους
(Κ, R) και (Λ, r) στα σημεία Γ και Δ αντίστοιχα. Να
αποδείξετε ότι:
α) ΓΔ=2ΚΛ
( Μονάδες 15)
β) Τα σημεία Β και Γ είναι αντιδιαμετρικά.
(Μονάδες 10)
Λύση
α) Έστω ΚΗ και ΛΘ τα αποστήματα των χορδών ΑΓ και ΑΔ αντίστοιχα.
Είναι ΚΗ  ΓΔ, ΛΘ  ΓΔ , οπότε ΚΗ//ΛΘ.
Όμως είναι και ΚΛ//ΓΔ, οπότε το τετράπλευρο ΚΗΘΛ είναι παραλληλόγραμμο. Επειδή έχει και Η  90
το ΚΗΘΛ είναι ορθογώνιο, οπότε ΚΛ = ΗΘ.
ΑΓ
Επειδή το ΚΗ είναι απόστημα της χορδής ΑΓ, το Η είναι μέσο της χορδής, οπότε ΗΑ 
(1).
2
ΑΔ
Επειδή το ΛΘ είναι απόστημα της χορδής ΑΔ, το Θ είναι μέσο της χορδής, οπότε ΑΘ 
(2)
2
1,  2  ΑΓ ΑΔ
ΑΓ  ΑΔ ΓΔ



 ΓΔ=2ΚΛ.
Είναι ΚΛ  ΗΘ  ΗΑ  ΑΘ 
2
2
2
2
β) Η διάκεντρος ΚΛ των δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους ΑΒ, οπότε
ΑΒ⊥ ΚΛ. Επίσης, ΚΛΓΔ. Άρα, ΑΒ⊥ ΓΔ. Επομένως, η γωνία ΒΑΓ είναι ορθή και εγγεγραμμένη στον
κύκλο (Κ, R), οπότε η ΒΓ είναι διάμετρος. Συνεπώς, τα σημεία Β και Γ είναι αντιδιαμετρικά.
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3ο Θέμα
12460. Στον κύκλο (Ο, ρ) δίνονται τα σημεία Α, Β, Γ, Δ έτσι ώστε ΑΒ//ΓΔ. Στο σημείο Α φέρνουμε
εφαπτομένη στον κύκλο, η οποία τέμνει την
προέκταση της ΓΔ προς το Δ, στο σημείο Ρ. Αν η
γωνία   25 και το τόξο ΓΔ (στο οποίο δεν
ανήκουν τα Α,Β) είναι τριπλάσιο του τόξου ΑΒ (στο
οποίο δεν ανήκουν τα Γ, Δ) να αποδείξετε ότι:
α) τα τόξα  και  είναι ίσα.
(Μονάδες 7)
β) το τόξο ΑΒ που είναι μικρότερο του ημικυκλίου
ισούται με 50ο .
(Μονάδες 6)
γ) το τόξο ΔΑ στο οποίο δεν ανήκουν τα Β, Γ ισούται
με 80ο .
(Μονάδες 6)
δ) το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
(Μονάδες 6)
Λύση
α) Επειδή ΑΒ//ΓΔ είναι ΑΔ  ΒΓ γιατί τα τόξα που
περιέχονται μεταξύ παραλλήλων χορδών είναι ίσα, επομένως
ΑΔ  ΑΒ  ΒΓ  ΑΒ  ΔΑΒ  ΑΒΓ

β) Είναι ΔΡΑ  Α1 ως εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των
παραλλήλων ΑΒ, ΓΔ που τέμνονται από την ΡΑ. Όμως η
γωνία Α1 είναι γωνία χορδής και εφαπτομένης, επομένως
είναι ίση με οποιαδήποτε εγγεγραμμένη που βαίνει στο τόξο
της χορδής. Όμως η εγγεγραμμένη, ισούται με το μισό του τόξου στο οποίο βαίνει. Άρα το τόξο έχει
μέτρο διπλάσιο της εγγεγραμμένης, οπότε το τόξο της χορδής θα έχει μέτρο διπλάσιο της γωνίας χορδής
και εφαπτομένης. Άρα ΑΒ  2  25  50 .
γ) Είναι ΓΔ  3ΑΒ  150 , και
ΑΒ  ΓΔ  ΑΔ  ΒΓ  360  50  150  2ΑΔ  360  2ΑΔ  160  ΑΔ  80 .

δ) Είναι ΑΒ//ΓΔ, ΑΒ< ΓΔ, γιατί ΑΒ  ΓΔ . Οι ΑΔ, ΒΓ δεν είναι παράλληλες γιατί αν ήταν το ΑΒΓΔ θα
ήταν παραλληλόγραμμα και τότε ΑΒ = ΓΔ που είναι άτοπο. Άρα το ΑΒΓΔ είναι τραπέζιο.
Ακόμη ΑΔ = ΒΓ γιατί τα αντίστοιχα τόξα είναι ίσα, οπότε το τραπέζιο είναι ισοσκελές.
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ΕΓΓΡΑΨΙΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΑ
2ο Θέμα
12641. Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα 4 cm. Από σημείο Ρ εκτός του κύκλου φέρνουμε τα
εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ προς τον κύκλο. Επίσης η γωνία ΑΡΒ ισούται με 60ο .
α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΡΑΟΒ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 7)
β) Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας ΑΡΟ.
(Μονάδες 9)
γ) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΟΡ.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή τα ΡΑ, ΡΒ είναι εφαπτόμενα του κύκλου, οι ακτίνες ΟΑ, ΟΒ είναι κάθετες στις αντίστοιχες
εφαπτομένες, άρα Α  Β  90 .
Στο τετράπλευρο ΡΑΟΒ ισχύει ότι Α  Β  180
οπότε το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
β) Γνωρίζουμε ότι η διακεντρική ευθεία διχοτομεί τη γωνία των
ˆ
ΑΡΒ
 30 .
εφαπτόμενων τμημάτων άρα Ρ1 
2
γ) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΡ η γωνία Ρ1 ισούται λόγω του (β)
ερωτήματος με 30ο , οπότε η απέναντι κάθετη πλευρά ισούται με το μισό
ΟΡ
ΟΡ
της υποτείνουσας, δηλαδή ΟΑ 
4
 ΟΡ  8 cm.
2
2
12643. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο και οι πλευρές του
ΑΒ και ΔΓ προεκτεινόμενες τέμνονται στο σημείο Ε. Αν η γωνία Α του
τετραπλεύρου ισούται με 80ο και η γωνία Β ισούται με 110ο , να υπολογίσετε
αιτιολογώντας τις απαντήσεις σας:
α) το μέτρο της γωνία ΕΓΒ.
(Μονάδες 12)
β) το μέτρο της γωνία ΒΕΓ.
(Μονάδες 13)
Λύση
α) Η γωνία ΕΓΒ είναι εξωτερική στο εγγεγραμμένο τετράπλευρο ΑΒΓΔ, άρα θα ισούται με την απέναντι
εσωτερική. Δηλαδή EΓB  Α  80 .
β) Η γωνία ΕΒΓ είναι παραπληρωματική της γωνίας Β του τετραπλεύρου, οπότε θα ισούται με
180  110  70 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΕΒΓ έχουμε:

ΒΕΓ  ΕΒΓ  ΕΓΒ  180  ΒΕΓ  70  80  180  ΒΕΓ  180  150  30
13818.Δίνεται το τετράπλευρο ΑΒΓΔ το οποίο είναι εγγράψιμο. Οι γωνίες
Α, Β, Γ έχουν αντίστοιχα μέτρα x + 40°, x + 20°, 3x. Να υπολογίσετε :
α) πόσες μοίρες είναι το x.
(Μονάδες 12)
β) τα μέτρα των γωνιών του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 13)
Λύση
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α) Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγράψιμο, οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.
Άρα Α  Γ  180  x  40  3x  180  4x  140  x  35 .
β) Έχουμε Α  35  40  75, Β  35  20  55, Γ  3  35  105 .
Οι γωνίες Β και Δ είναι απέναντι γωνίες του εγγράψιμου τετραπλεύρου ΑΒΓΔ, άρα είναι
παραπληρωματικές. Οπότε Β  Δ  180  55  Δ  180  Δ  125

4ο Θέμα
1712. Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και έστω ΑΒ μια διάμετρός
του, Γ το μέσο του ενός ημικυκλίου του και Δ τυχαίο σημείο
του άλλου. Στην προέκταση της ΔΒ (προς το Β) θεωρούμε
σημείο Ε ώστε BE  A .
α) Να αποδείξετε ότι:
i. Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα.
(Μονάδες 8)
ii. Η ΓΔ είναι κάθετη στην ΓΕ.
(Μονάδες 8)
β) Να αιτιολογήσετε γιατί, στην περίπτωση που το σημείο Δ
είναι το αντιδιαμετρικό του Γ, η ΓΕ είναι εφαπτομένη του
κύκλου.
(Μονάδες 9)
Λύση
α) i. Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΕΓ έχουν:
1) AΓ  BΓ γιατί τα τόξα ΑΓ και ΒΓ είναι ίσα
2) BE  AΔ και
3) ΓAΔ  ΓBE γιατί το τετράπλευρο ΑΔΒΓ είναι
εγγράψιμο και κάθε γωνία του
ισούται με την απέναντί της εξωτερική.
Με βάση το κριτήριο Π-Γ-Π τα τρίγωνα είναι ίσα.
ii. Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΓ, ΒΕΓ είναι ίσα, είναι και A ΓΔ  BΓE .
Όμως AΓΔ  Δ ΓB  90 , άρα
BΓE  ΔΓB  90  ΔΓE  90  ΓΔ  ΓE .

β) Όταν το Δ είναι αντιδιαμετρικό του Γ, τότε η ΟΓ που είναι κάθετη στη
ΓΕ είναι ακτίνα του κύκλου, οπότε η ΓΕ είναι εφαπτομένη του κύκλου.
1769. Δίνεται ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ και δύο χορδές του ΑΓ και
ΒΔ, οι οποίες τέμνονται στο σημείο Ε. Φέρουμε EZ  AB .
Να αποδείξετε ότι:
α)  A    B 
(Μονάδες 7)
β) Τα τετράπλευρα ΑΔΕΖ και ΕΖΒΓ είναι εγγράψιμα.
(Μονάδες 9)
γ) Η ΕΖ είναι διχοτόμος της γωνίας  Z  . (Μονάδες 9)
Λύση
α) Οι γωνίες ΔΑΓ και ΔΒΓ είναι εγγεγραμμένες στο τόξο ΔΓ, οπότε είναι ίσες.
β) Είναι A  B  A  B  90 γιατί είναι εγγεγραμμένες σε ημικύκλιο. Στο τετράπλευρο ΑΔΕΖ είναι

A  B  EZA  90  90  180 , άρα
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το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
Στο τετράπλευρο ΕΖΒΓ είναι A  B  E ZB  90  90  180 , άρα το
τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
γ) Στο εγγράψιμο ΑΔΕΖ η πλευρά ΔΕ φαίνεται από τις κορυφές Α, Ζ
υπό τις γωνίες  A  και  ZE , άρα οι γωνίες αυτές είναι ίσες.
Στο εγγράψιμο ΕΖΒΓ η πλευρά ΕΓ φαίνεται από τις κορυφές Ζ και Β υπό τις γωνίες  B  και E Z ,
άρα οι γωνίες αυτές είναι ίσες. Επειδή  ZE  E Z  , η ΕΖ είναι διχοτόμος της γωνίας  Z  .
1774. Έστω Α,Β,Γ συνευθειακά σημεία με AB  2B . Θεωρούμε το μέσο
Μ της ΑΒ. Προς το ίδιο ημιεπίπεδο κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα τρίγωνα
ΑΔΒ, ΒΕΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΔΕΒ είναι τραπέζιο  A BE  . (Μονάδες 9)
β) Τα τρίγωνα ΔΜΒ, ΔΕΒ είναι ίσα.
(Μονάδες 8)
γ) Το τετράπλευρο ΔΜΒΕ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΓ είναι ισόπλευρα, οι γωνίες τους
είναι ίσες με 60 .
Επειδή οι γωνίες Α και B3 είναι ίσες, είναι και εντός εκτός και επί τα
αυτά μέρη των ΑΔ, ΒΕ που τέμνονται από την ΑΒ, οι ευθείες ΑΔ και
ΒΕ είναι παράλληλες (1).
Έστω ότι οι ΔΕ, ΑΒ είναι παράλληλες. Τότε το τετράπλευρο ΑΔΕΒ θα
έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες και θα είναι
παραλληλόγραμμο. Τότε όμως A  BE , που είναι άτοπο αφού
A  AB και BE  B . Άρα οι ΔΕ, ΑΒ τέμνονται (2).
Από τις (1),(2) προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΑΔΕΒ είναι τραπέζιο.
β) Τα τρίγωνα ΔΜΒ και ΔΕΒ έχουν:
1) τη πλευρά ΔΒ κοινή
AB
2) BM  BE 
και
2
3) B1  60  B2 , γιατί B2  180  B1  B3  180  60  60  60 .
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα.
γ) Το ΔΜ είναι διάμεσος στο ισόπλευρο τρίγωνο, άρα θα είναι και ύψος του.
Επειδή τα τρίγωνα ΔΜΒ και ΔΕΒ είναι ίσα, είναι και  E B  M  90 . Τότε  E B  M  180 , δηλαδή
δύο απέναντι γωνίες του τετραπλεύρου ΔΜΒΕ είναι παραπληρωματικές, άρα το τετράπλευρο είναι
εγγράψιμο.
1776. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Κατασκευάζουμε
εξωτερικά του τριγώνου τα ισόπλευρα τρίγωνα ΑΕΒ , ΑΓΔ.
Ονομάζουμε Ζ το σημείο τομής των τμημάτων ΒΔ, ΓΕ. Να
αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΑΒΔ είναι ίσα και να γράψετε τα ζεύγη
των ίσων γωνιών.
(Μονάδες 10)
β) Τα τετράπλευρα ΑΖΓΔ, ΑΖΒΕ είναι εγγράψιμα. (Μονάδες 10)
γ) BZ   120 .
(Μονάδες 5)
Λύση
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α) Τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΑΒΔ έχουν:
1) AE  AB πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΑΕΒ
2) A  A πλευρές του ισόπλευρου τριγώνου ΑΓΔ και
3) E A   AB   BA   60
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ, τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν
και AE   AB  , A  B  A  E .
β) Επειδή A  B  A  E , στο τετράπλευρο ΑΖΓΔ η πλευρά
του ΑΖ φαίνεται από τις κορυφές Γ και Δ υπό ίσες γωνίες,
οπότε το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
Επειδή AE   AB  , στο τετράπλευρο ΑΖΒΕ η πλευρά ΑΖ φαίνεται από τις κορυφές Ε και Β υπό ίσες
γωνίες, οπότε το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
γ) Γνωρίζουμε ότι στα εγγράψιμα οι απέναντι γωνίες τους είναι παραπληρωματικές, οπότε στο εγγράψιμο
ΑΖΓΔ είναι: A Z     180  A Z   60  180  A Z   120 .
Στο εγγράψιμο ΑΖΒΕ είναι A ZB  E  180  A ZB  60  180  A ZB  120 .
Είναι BZ   360  A Z   A ZB  360  120  120  120

1779. Θεωρούμε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα σημεία Δ και Ε των πλευρών
ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ώστε να είναι A  AE . Έστω Ο το σημείο τομής των
ΓΔ και ΒΕ.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. BE     A .
(Μονάδες 10)
ii. BO   120 .
(Μονάδες 10)
β) Να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΕΟΔ είναι εγγράψιμο.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 5)
Λύση
α) i. Τα τρίγωνα ΒΕΓ και ΑΔΓ έχουν:
1) A  E υπόθεση
2) A  B πλευρές του ισόπλευρου και
3)   A  60 γιατί είναι γωνίες του ισόπλευρου τριγώνου.
Με βάση το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και BE     A .
ii. Επειδή τα τρίγωνα ΒΕΓ και ΑΔΓ είναι ίσα, είναι και B1  1 .
Όμως 2    1  60  B1  2  B1  60 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΒΟΓ έχουμε:
BO   2  B1  180  BO   60  180  BO   120

β) Είναι  OE  BO   120 ως κατακορυφήν και A  60 γιατί είναι γωνία του ισόπλευρου τριγώνου,
άρα  OE  A  180 , δηλαδή στο τετράπλευρο ΑΔΟΕ δύο απέναντι γωνίες του είναι
παραπληρωματικές, οπότε το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
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1799. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με AB  A και ΑΔ, ΒΕ τα ύψη του.
Να αποδείξετε ότι:
α) B  2E .
(Μονάδες 6)
A
β) B E   .
(Μονάδες 7)
2
γ) Το τετράπλευρο ΑΕΔΒ είναι εγγράψιμο. (Μονάδες 7)
δ) ABE  A  E .
(Μονάδες 7)
Λύση
α) Το ΕΔ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα
B
του ορθογωνίου τριγώνου ΒΕΓ, άρα E 
 B  2E .
2
B
, άρα το τρίγωνο ΕΔΒ είναι ισοσκελές και έχει BE   E B  (1).
2
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΕΒΓ, έχουμε:

β) Είναι E  B   
1

E B     90  BE   90  
Από το άθροισμα γωνιών στο τρίγωνο ΑΒΓ, έχουμε:
B

A  B    180  A  2  180  2  180  A   

180  A
.
2

180  A
A A
 90  90  
2
2 2
γ) Επειδή A  B  AE B  90 , η πλευρά ΑΒ φαίνεται από τις κορυφές Δ,Ε
υπό ίσες γωνίες, οπότε το τετράπλευρο ΑΕΔΒ είναι εγγράψιμο.

Τότε BE   90 

δ) Επειδή το ΑΕΔΒ είναι εγγράψιμο, η πλευρά του ΑΕ φαίνεται από τις κορυφές Β,Δ υπό ίσες γωνίες,
δηλαδή ABE  A  E .
1807. Δίνονται ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΓ με A    90 και Μ,Ν
τα μέσα των ΒΓ και ΑΔ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) AM  M
(Μονάδες 10)
β) Η ΜΝ είναι κάθετη στην ΑΔ.
(Μονάδες 10)
γ)  B    A  .
(Μονάδες 5)
Λύση
α) Η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του
B
ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, άρα AM 
(1).
2
Η ΔΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του
B
ορθογωνίου τριγώνου ΔΒΓ, άρα M 
(2).
2
Από τις (1),(2) προκύπτει ότι AM  M .
β) Το τρίγωνο ΑΜΔ είναι ισοσκελές και η ΜΝ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στη βάση του,
άρα είναι και ύψος του τριγώνου, δηλαδή MN  A .
γ) Επειδή BA   B   90 στο τετράπλευρο ΒΑΔΓ η πλευρά του ΒΓ φαίνεται από τις κορυφές Α και
Δ υπό ίσες γωνίες, άρα το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. Η πλευρά ΔΓ του τετραπλεύρου ΒΑΔΓ φαίνεται
από τις κορυφές Β και Α υπό τις γωνίες  B  και  A  .
Επειδή το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο, οι γωνίες αυτές είναι ίσες.
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1847. Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Έστω σημείο Α
εξωτερικό του κύκλου και τα εφαπτόμενα τμήματα ΑΒ και ΑΓ
ώστε να ισχύει B A   60 . Έστω ότι η εφαπτομένη του κύκλου
στο Δ τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα Ε και Ζ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΒΟΓ είναι εγγράψιμο με OA  2OB .
(Μονάδες 6)
β) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισόπλευρο.
(Μονάδες 6)
γ) 2ZB  AZ .
(Μονάδες 7)
δ) Το τετράπλευρο ΕΖΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. (Μονάδες 6)
Λύση
α) Τα ΟΑ, ΟΒ είναι ακτίνες που καταλήγουν στα σημεία επαφής με
τις εφαπτομένες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, άρα OB  AB και O  A .
Στο τετράπλευρο ΑΒΟΓ είναι B    90  90  180 ,
οπότε είναι εγγράψιμο.
Γνωρίζουμε ότι η διακεντρική ευθεία ΑΟ διχοτομεί τη γωνία των
εφαπτομένων, δηλαδή A1  A2  30
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΟΑΒ είναι A2  30 , άρα
OA
OB 
 OA  2OB .
2
β) Η ΖΕ είναι εφαπτομένη του κύκλου στο Δ, άρα τα ΖΕ και ΟΔ είναι κάθετα.
Στο τρίγωνο ΑΖΕ το ΑΔ είναι ύψος και διχοτόμος, άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Επειδή
όμως BA   60 , το τρίγωνο είναι ισόπλευρο.
γ) Τα τμήματα ZB, Z είναι εφαπτόμενα τμήματα οπότε ZB  Z . Στο ορθογώνιο τρίγωνο
AZ
ΑΖΔ είναι A2  30 , άρα Z 
 AZ  2Z  AZ  2ZB .
2
δ) Επειδή τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός
κύκλου προς αυτόν, είναι ίσα, ισχύει ότι AB  A και το τρίγωνο
ΑΒΓ είναι ισοσκελές. Το ΑΟ είναι διχοτόμος της γωνίας της κορυφής
στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, άρα είναι και ύψος, δηλαδή AO  B .
Όμως AO  EZ , άρα EZ B (1).
Είναι AB  A και AE  AZ , άρα και
AB  AZ  A  AE  BZ  E (2).
Επειδή οι ΒΖ και ΕΓ τέμνονται στο Α, από τις (1),(2)
προκύπτει ότι το τετράπλευρο ΕΖΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
1864. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και ο περιγεγραμμένος του κύκλος
(Ο, ρ) ώστε η διαγώνιος του ΔΒ να είναι διάμετρος του κύκλου. Η
γωνία Β είναι διπλάσια της Δ και οι πλευρές ΑΒ και ΒΓ είναι ίσες.
Φέρουμε κάθετη στη ΒΔ στο Ο, η οποία τέμνει τις πλευρές ΑΔ και
ΓΔ στα Ε και Ζ αντίστοιχα.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ.
(Μονάδες 6)
β) Να συγκρίνεται τα τρίγωνα ΔΑΒ και ΔΓΒ.
(Μονάδες 6)
γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΟ είναι ρόμβος.
(Μονάδες 7)
δ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΟΕ είναι εγγράψιμο σε
κύκλο.
(Μονάδες 6)
245

Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022

Εγγράψιμα τετράπλευρα
Λύση

α) Οι γωνίες Α και Δ είναι ορθές γιατί είναι εγγεγραμμένες σε ημικύκλιο.
Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμένο άρα οι γωνίες Β και Δ είναι παραπληρωματικές. Δηλαδή
  B  180 , όμως B  2 , άρα 2    180  3  180    60 και B  120

β) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΔΑΒ και ΔΓΒ έχουν:
1) την πλευρά ΒΔ κοινή και 2) AB  B ,
δηλαδή έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές τους ίσες, άρα τα τρίγωνα είναι ίσα.
γ) Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΔ είναι ίσα, έχουν και
120
B1  B2 
 60 . Τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΒΟΓ είναι ισοσκελή
2
 OA  OB  O  ρ  και έχουν μια γωνία ίση με 60 , άρα είναι ισόπλευρα,
οπότε AB  OA  OB  O  B  ρ . Το τετράπλευρο
ΑΒΓΟ έχει τις πλευρές του ίσες , οπότε είναι ρόμβος.
δ) Επειδή A  EOB  90  90  180 , δύο απέναντι γωνίες του
τετραπλεύρου ΑΒΟΕ είναι παραπληρωματικές, άρα είναι εγγράψιμο σε κύκλο.



1886. Δίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ A  90

 και ΔΒΓ    90 

(όπου Α και Δ εκατέρωθεν της ΒΓ) και το μέσο Μ της ΒΓ. Να αποδείξετε
ότι:
α) το τρίγωνο ΑΜΔ είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 9)
β) AM   2A  
(Μονάδες 9)
γ)  B    A 

(Μονάδες 7)
Λύση

α) Το ΑΜ είναι διάμεσος στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα
B
του, άρα AM 
.
2
Το ΔΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ορθογωνίου τριγώνου ΒΔΓ, άρα M 
Επειδή AM  M , το τρίγωνο ΑΜΔ είναι ισοσκελές.
B
 M , άρα το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισοσκελές
2
και ισχύει ότι: MA   M  A .
Η γωνία ΑΜΒ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΑΜΓ άρα
AMB  MA   M  A  2M  A (1)
B
Είναι M 
 M , άρα το τρίγωνο ΔΜΓ είναι ισοσκελές και
2
ισχύει: M   M  .

β) Είναι AM 

Η γωνία ΒΜΔ είναι εξωτερική στο τρίγωνο ΜΔΓ, άρα BM   M   M   2M  (2)
Με πρόσθεση κατά μέλη των (1),(2) έχουμε:
AMB  BM   2M  A  2M   AM   2A  .
γ) Επειδή BA   B   90  90  180 το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι εγγράψιμο, οπότε η
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πλευρά του ΓΔ φαίνεται από τις κορυφές Α και Β υπό ίσες γωνίες, δηλαδή  B    A  .



1896. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ A  90

 έχουμε ότι B  30 . Φέρουμε το ύψος ΑΗ και τη

διάμεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ. Από την κορυφή Β φέρνουμε κάθετη στη διάμεσο ΑΜ, η οποία την
τέμνει στο σημείο Ε όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Να αποδείξετε
ότι:
AB
α) BE 
.
(Μονάδες 7)
2
β) AH  BE .
(Μονάδες 7)
γ) το τετράπλευρο ΑΗΕΒ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 6)
δ) EH AB .
(Μονάδες 5)
Λύση
α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ η ΑΜ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην
B
υποτείνουσα, άρα AM  BM  M 
, οπότε το τρίγωνο ΜΒΑ είναι
2
ισοσκελές με βάση την ΑΒ και A1  MBA  30 .
AB
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΕΑΒ είναι A1  30 , άρα BE 
.
2
AB
β) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΒΗΑ είναι MBA  30 , άρα AH 
, οπότε AH  BE .
2
γ) Επειδή BE A  BHA  90 , στο τετράπλευρο ΑΗΕΒ η πλευρά του ΑΒ φαίνεται από τις
κορυφές Ε και Η υπό ίσες γωνίες, άρα το τετράπλευρο είναι εγγράψιμο.
δ) Τα ορθογώνια τρίγωνα ΜΕΒ και ΜΗΑ έχουν:
1) AH  BE
2) E MB  HMA ως κατακορυφήν , άρα τα τρίγωνα είναι ίσα, οπότε έχουν και ME  MH .
Τότε το τρίγωνο ΜΕΗ είναι ισοσκελές με βάση την ΕΗ και έχει ME H  MHE .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΜΒΑ έχουμε:
BMA  MBA  A1  180  BMA  30  30  180  BMA  120 .
Επειδή οι γωνίες ΒΜΑ και ΕΜΗ είναι κατακορυφήν, είναι και E MH  120 .
Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΕΜΗ έχουμε:
E MH  ME H  MHE  180  120  2ME H  180  ME H  30  MHE
Επειδή οι γωνίες M E H και A1 είναι εντός εναλλάξ των ΕΗ και ΑΒ που τέμνονται από την ΕΑ , είναι
και ίσες, οι ευθείες ΕΗ και ΑΒ είναι παράλληλες.
13538.Στο παρακάτω σχήμα δίνονται τα ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ με ΑΒ = ΑΓ = ΕΓ = ΕΔ,

όπου Δ είναι το μέσο της ΑΓ και  
.
2
α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΓΔΕ είναι ίσα. (Μονάδες 10)
β) Αν η προέκταση της ΕΔ προς το Δ τέμνει την ΑΒ στο σημείο Ζ, να
αποδείξετε ότι:
i. Το σημείο Ζ είναι το μέσο της ΑΒ.
(Μονάδες 8)
ii.   

(Μονάδες 7)
Λύση
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α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ έχουν:
• ΑΒ = ΕΓ, από τα δεδομένα
• ΑΓ = ΕΔ, από τα δεδομένα
ΑΒ ΑΓ
• ΒΓ = ΓΔ, γιατί ΒΓ 

 ΔΓ
2
2
Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΠΠ τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ είναι ίσα.
β) i. Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΓΔ είναι ίσα έχουν και Γ1  Δ1 .
Όμως οι γωνίες αυτές είναι εντός εναλλάξ των ΕΖ, ΒΓ που τέμνονται
από την ΑΓ, οπότε ΕΖ//ΒΓ.
Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Δ είναι μέσο της ΑΓ και η ΔΖ είναι παράλληλη στη ΒΓ, άρα το Ζ είναι μέσο της ΑΒ.
ii. Από την ισότητα των τριγώνων ΑΒΓ και ΕΓΔ προκύπτει ότι

Α1  Ε1 , γιατί είναι γωνίες απέναντι από τις ίσες πλευρές ΒΓ, ΓΔ
αντίστοιχα. Άρα το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι εγγράψιμο, αφού η
πλευρά του ΓΖ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές του Α και Ε υπό ίσες
γωνίες. Έτσι στο εγγράψιμο ΑΕΓΖ η πλευρά ΓΕ φαίνεται από τις
απέναντι κορυφές του Α και Ζ υπό ίσες γωνίες, άρα θα είναι

ΕΑΓ  ΕΖΓ .
13444.Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ εγγεγραμμένο σε κύκλο και οι
διαγώνιοί του ΑΓ και ΒΔ. Η γωνία x είναι εξωτερική γωνία του
τετραπλεύρου και η ΓΔ είναι διχοτόμος της γωνίας x .
1
α) Να αποδείξετε ότι   x .
(Μονάδες 10)
2
β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές και να
προσδιορίσετε τις ίσες πλευρές του.
(Μονάδες 10)
γ) Αν η ΑΓ είναι διάμετρος του κύκλου, να αποδείξετε ότι οι γωνίες
   είναι συμπληρωματικές.
Λύση

(Μονάδες 5)

α) Η γωνία Γ1 είναι εξωτερική του εγγεγραμμένου τετραπλεύρου ΑΒΓΔ,
συνεπώς ισούται με την απέναντι εσωτερική γωνία του, δηλαδή

Γ1  ΒΑΔ (1).
1
Η ΓΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΓx , άρα Γ1  ΑΓx (2).
2
1
Από τις σχέσεις (1), (2) προκύπτει ότι ΒΑΔ  ΑΓx .
2

β) Είναι Β1  Γ 2 ως εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο ΑΔ.
1
1
Όμως Γ2  ΑΓx , οπότε Β1  ΑΓx . Όμως από το α σκέλος είναι
2
2
1
ΒΑΔ  ΑΓx , οπότε ΒΑΔ  Β1 και το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές
2
αφού έχει δύο ίσες γωνίες. Ίσες
πλευρές του τριγώνου είναι οι ΔΒ και ΔΑ, γιατί βρίσκονται απέναντι από τις ίσες γωνίες του ΒΑΔ και Β1
αντίστοιχα.
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γ) Αν η ΑΓ είναι διάμετρος του κύκλου, τότε το τόξο ΑΔΓ είναι ημικύκλιο, οπότε η γωνία ΑΒΓ είναι
ορθή ως εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο. Οι οξείες γωνίες του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ
είναι συμπληρωματικές, δηλαδή Γ3  Α1  90 (3).
Οι γωνίες Α1 ,Δ1 είναι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο ΒΓ,
άρα Α1  Δ1 (4).
Από τις σχέσεις (3), (4) προκύπτει ότι Γ3  Δ1  90 , δηλαδή οι γωνίες

ΑΓΒ και ΒΔΓ είναι συμπληρωματικές.

13670.Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ = 2ΑΒ. Έστω Δ το μέσο της πλευράς ΒΓ και Ε το μέσο του
τμήματος ΒΔ. Από το σημείο Δ φέρουμε ευθεία παράλληλη προς την ΑΓ, η οποία τέμνει την πλευρά
ΑΒ στο σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΒΖΔ είναι ίσα.
(Μονάδες 10)
β) Το τετράπλευρο ΖΑΔΕ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 5)
γ) Η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας  .

(Μονάδες 10)
Λύση

α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ, το τμήμα ΔΖ είναι παράλληλο προς την πλευρά ΑΓ και το Δ είναι μέσο της πλευράς
ΒΓ. Επομένως, το Ζ θα είναι μέσο της πλευράς ΑΒ.
Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΒΖ έχουν:
- ΑΒ = ΒΔ, ως μισά του ΒΓ, αφού ΒΓ = 2ΑΒ (υπόθεση) και
ΒΓ = 2ΒΔ (το Δ είναι μέσο του ΒΓ).
- ΒΕ = ΒΖ, ως μισά των ίσων τμημάτων ΒΔ και ΑΒ
αντίστοιχα.
- Β κοινή γωνία.
Επομένως, τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΔΒΖ είναι ίσα αφού έχουν
δύο πλευρές ίσες μια προς μια και τις περιεχόμενες σε
αυτές γωνίες ίσες (Π-Γ-Π)
β) Από την ισότητα των τριγώνων ΑΒΕ και ΒΖΔ προκύπτει ότι ΒΑΕ  ΒΔΖ (1), ως γωνίες που
βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές ΒΕ και ΒΖ αντίστοιχα.
Το τετράπλευρο ΖΑΔΕ είναι εγγράψιμο διότι η πλευρά ΖΕ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Α και Δ
υπό τις ίσες γωνίες ΒΑΕ και ΒΔΖ αντίστοιχα.
γ) Το τρίγωνο ΒΑΔ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΒΔ, οπότε ΒΑΔ  ΒΔΑ (2), ως προσκείμενες στη βάση ΑΔ.
Αφαιρώντας τις ισότητες (1) και (2) κατά μέλη προκύπτει ότι:
ΒΑΔ  ΒΑΕ  ΒΔΑ  ΒΔΖ  ΕΑΔ  ΖΔΑ (3).
Επίσης, ΖΔΑ  ΔΑΓ (4), ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔΖ και ΑΓ τεμνόμενων από την ΑΔ.
Από τις σχέσεις (3) και (4) έχουμε ΕΑΔ  ΔΑΓ , άρα η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας ΕΑΓ .





13671.Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ    θεωρούμε τα μέσα Δ, Ε, Ζ των πλευρών ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ
αντίστοιχα. Έστω Η η προβολή της κορυφής Γ πάνω στην πλευρά ΑΒ. Να αποδείξετε ότι:
α) ΗΕ = ΕΓ και ΗΖ = ΖΓ.
(Μονάδες 10)
β)    .
γ) Το τετράπλευρο ΖΔΗΕ είναι εγγράψιμο.

(Μονάδες 10)
(Μονάδες 5)
Λύση

249

Τράπεζα θεμάτων Γεωμετρίας 27-4-2022

Εγγράψιμα τετράπλευρα

α) Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΗΑΓ ( ΓΗΑ  90 ), η ΗΕ είναι διάμεσος στην υποτείνουσα ΑΓ, οπότε
ΑΓ
.
ΗΕ  ΕΓ  ΕΑ 
2
Ομοίως, στο ορθογώνιο τρίγωνο ΗΒΓ ( ΓΗΒ  90 ), η ΗΖ είναι
ΒΓ
διάμεσος στην υποτείνουσα ΒΓ, οπότε ΗΖ  ΖΓ  ΖΒ 
.
2
β) Στο τρίγωνο ΑΒΓ, τα σημεία Δ και Ζ είναι μέσα των πλευρών ΑΒ
ΑΓ
και ΒΓ αντίστοιχα. Επομένως, ΔΖΑΓ και ΔΖ 
 ΕΓ .
2
Άρα, το τετράπλευρο ΖΔΕΓ είναι παραλληλόγραμμο, αφού έχει τις δύο απέναντι πλευρές του ΔΖ και ΕΓ
ίσες και παράλληλες, οπότε ΖΔΕ  EΓZ (1).
ˆ  
ˆ (2), αφού βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές ΕΓ
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΗΕΓ είναι 
και ΗΕ αντίστοιχα. Επίσης, στο ισοσκελές τρίγωνο ΗΖΓ είναι ΖΗΓ  ΗΓΖ (3), αφού βρίσκονται
απέναντι από τις ίσες πλευρές ΖΓ και ΗΖ αντίστοιχα.
Προσθέτοντας τις ισότητες (2) και (3) κατά μέλη, έχουμε: ΖΗΓ  ΓΗΕ  ΗΓΖ  ΗΓΕ  ΖΗΕ  EΓZ (4).
Από τις ισότητες (1) και (4) προκύπτει τελικά ότι ΖΔΕ  ΖΗΕ .
γ) Το τετράπλευρο ΖΔΗΕ είναι εγγράψιμο διότι η πλευρά ΖΕ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές Δ και Η
υπό τις ίσες γωνίες ΖΔΕ και ΖΗΕ αντίστοιχα.
13521.Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ < ΑΓ) φέρουμε το ύψος ΑΔ. Έστω Κ,Λ,Μ τα μέσα των ΑΒ,
ΑΓ, ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) ΚΛ // ΒΓ.
(Μονάδες 5)
β) i. ΜΛ = ΚΔ
(Μονάδες 6)
ii. ΚΜ = ΔΛ.
(Μονάδες 6)
γ) Το ΚΛΜΔ είναι ένα εγγράψιμο τετράπλευρο.
(Μονάδες 8)
Λύση
α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ, το Κ είναι μέσο του ΑΒ και το Λ είναι μέσο του
ΑΓ. Άρα, ΚΛ//ΒΓ (1), επειδή το ΚΛ ενώνει τα μέσα των πλευρών ΑΒ
και ΑΓ του τριγώνου ΑΒΓ.
β) i. Στο τρίγωνο ΑΒΓ το Λ είναι μέσο του ΑΓ και το Μ είναι μέσο
ΑΒ
του ΒΓ. Άρα, ΛΜ 
(2), επειδή το ΛΜ ενώνει τα μέσα των
2
πλευρών ΑΓ και ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ.
ΑΒ
Στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΔΒ, είναι ΔΚ 
(3), επειδή η ΔΚ είναι
2
διάμεσος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσά του ΑΒ.
Από (2) και (3) συμπεραίνουμε ότι ΛΜ = ΔΚ. (4)
ii. Τα σημεία Δ και Μ δεν ταυτίζονται γιατί αν το μέσο της ΒΓ Μ ταυτιζόταν με το ίχνος του ύψους ΑΔ,
τότε το ύψος ΑΔ θα ήταν και διάμεσος, δηλαδή το τρίγωνο ΑΒΓ θα ήταν ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ, πράγμα
άτοπο από την υπόθεση ΑΒ < ΑΓ. Επομένως το ΚΛΜΔ είναι τετράπλευρο.
Από το ερώτημα β)i. Το τραπέζιο ΚΛΜΔ είναι ισοσκελές. Επομένως ΚΔ = ΜΛ (6) και ΚΜ = ΔΛ.
Από (1), (4) και επειδή οι ΚΔ και ΜΛ δεν είναι παράλληλες, το ΚΛΜΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο,
επομένως οι διαγώνιοι του είναι ίσες, δηλαδή ΚΜ = ΔΛ. (5)
γ) Από το β) ερώτημα ΚΔ = ΜΛ (6) και ΚΜ = ΔΛ.
Τα τρίγωνα ΚΔΛ και ΛΜΔ έχουν:
- ΚΔ = ΜΛ, από (6)
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- ΚΜ = ΔΛ από (5)
- ΚΛ κοινή πλευρά.
Επομένως τα τρίγωνα είναι ίσα γιατί έχουν τις τρεις πλευρές τους ίσες.
Άρα και οι γωνίες που βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές θα είναι αντίστοιχα ίσες, ΚΔΛ  ΚΜΛ .
Επομένως το τετράπλευρο ΚΛΜΔ είναι εγγράψιμο γιατί η πλευρά ΚΛ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές
Δ και Μ υπό ίσες γωνίες.
13847.Δίνεται το τετράγωνο ΑΒΓΔ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ
προς το Β κατά τμήμα ΒΖ. Επίσης προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ προς
το Γ κατά τμήμα ΓΜ = ΑΖ. Στη συνέχεια, θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο,
ώστε το τετράπλευρο ΔΜΕΖ να είναι παραλληλόγραμμο. Να
αποδείξετε ότι:
α) τα τρίγωνα ΑΔΖ και ΓΔΜ είναι ίσα.
(Μονάδες 5)
β) το τετράπλευρο ΔΜΕΖ είναι τετράγωνο.
(Μονάδες 9)
γ) το τετράπλευρο ΒΖΕΜ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 6)
δ) οι γωνίες ΒΜΖ και ΒΕΖ είναι ίσες.
(Μονάδες 5)
Λύση
α) Για τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΖ και ΓΔΜ έχουμε:
 ΑΔ = ΔΓ, ως πλευρές του τετραγώνου ΑΒΓΔ
 ΑΖ = ΓΜ, από τα δεδομένα
Άρα έχουν μία προς μία ίσες τις κάθετες πλευρές τους, οπότε είναι ίσα.
β) Για να είναι το τετράπλευρο ΔΜΕΖ τετράγωνο, γνωρίζοντας ότι είναι παραλληλόγραμμο, αρκεί να
αποδείξουμε ότι είναι ορθογώνιο και ρόμβος.
Έχουμε Δ1  Δ 3 διότι βρίσκονται απέναντι από τις ίσες πλευρές ΑΖ και ΓΜ των ίσων τριγώνων ΑΔΖ και
ΓΔΜ. Άρα ΜΔΖ  Δ 2  Δ3  Δ1  Δ 2  90 , δηλαδή το παραλληλόγραμμο ΔΜΕΖ είναι και ορθογώνιο
διότι έχει μία ορθή γωνία.
Επειδή τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΓΔΜ είναι ίσα θα έχουν και τις υποτείνουσες
αντίστοιχα ίσες, οπότε
ΔΖ = ΔΜ. Άρα το ορθογώνιο ΔΜΕΗ είναι και ρόμβος, διότι έχει δύο
διαδοχικές πλευρές είναι ίσες. Άρα είναι τετράγωνο.
γ) Για να είναι το τετράπλευρο ΒΖΕΜ εγγράψιμο αρκεί να αποδείξουμε ότι
ˆ και ΖΕΜ
ˆ είναι παραπληρωματικές, δηλαδή
οι απέναντι γωνίες τ ΖΒΜ
ΖΒΜ  ΖΕΜ  180 .

Από το τετράγωνο ΑΒΓΔ έχουμε ΑΒΓ  90 άρα και ΖΒΜ  90 ως παραπληρωματική της.
Από το τετράγωνο ΔΜΕΖ έχουμε ΖΕΜ  90. Άρα ΖΒΜ  ΖΕΜ  90  90  180 .
δ) Επειδή το τετράπλευρο ΒΖΕΜ είναι εγγράψιμο η πλευρά ΒΖ φαίνεται από τις απέναντι κορυφές του Μ
και Ε υπό ίσες γωνίες, δηλαδή

ΒΜΖ  ΒΕΖ .
13840.Δίνεται κύκλος (Ο,R) και μία ευθεία x΄x η οποία έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον κύκλο το
σημείο Α. Θεωρούμε τυχαίο σημείο Μ της ημιευθείας Αx. Aν για κάποιο σημείο Β του κύκλου
ισχύει η
σχέση ΜΑ = ΜΒ, να αποδείξετε ότι:
α) το ΜΒ είναι εφαπτόμενο τμήμα του κύκλου (Ο,R).
(Μονάδες 7)
β) η διχοτόμος της γωνίας ΒΜx είναι κάθετη στη ΜΟ.
(Μονάδες 6)
γ) το τετράπλευρο ΑΟΒΜ είναι εγγράψιμο.
(Μονάδες 6)
δ) το ευθύγραμμο τμήμα ΟΒ τέμνει τη διχοτόμο της γωνίας ΒΜx.
(Μονάδες 6)
Λύση
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α) Η ευθεία x΄x έχει μοναδικό κοινό σημείο με τον κύκλο το
σημείο Α. Επομένως, η ευθεία x’x είναι εφαπτομένη του κύκλου
στο σημείο Α. Άρα ΟΑ  ΜΑ.
Τα τρίγωνα ΜΟΒ και ΜΟΑ έχουν:
ΜΟ, κοινή πλευρά
ΟΒ = ΟΑ, ως ακτίνες του κύκλου (Ο,R)
ΜΒ = ΜΑ, από την υπόθεση
Επομένως, τα τρίγωνα από το κριτήριο ισότητας Π-Π-Π είναι ίσα.
Απέναντι από την πλευρά ΟΜ βρίσκονται αντίστοιχα ίσες γωνίες, οπότε Α  Β .
Επειδή Α  90 συμπεραίνουμε ότι Β  90 . Άρα, το ΜΒ είναι εφαπτόμενο τμήμα του κύκλου (Ο,R).
β) Έστω Mδ η διχοτόμος της γωνίας ΒΜx.
Tα τμήματα ΜΑ και ΜΒ είναι εφαπτόμενα του κύκλου (Ο,R).
Η ΜΟ είναι διχοτόμος της γωνίας ΑΜΒ, οπότε Μ1  Μ 2 .
Επειδή Μδ είναι η διχοτόμος της γωνίας ΒΜx έχουμε Μ3  Μ 4 .
Είναι ΑΜx  180  Μ1  Μ2  Μ3  Μ4  180 
2Μ2  2Μ3  180  Μ2  Μ3  90 , δηλαδή ΟΜδ  90 .
Άρα η Μδ είναι κάθετη στη ΜΟ.

γ) Στο τετράπλευρο ΑΟΒΜ έχουμε Α  Β  90 οπότε Α  Β  180 . Επομένως δύο απέναντι γωνίες του
τετραπλεύρου είναι παραπληρωματικές οπότε το ΑΟΒΜ είναι εγγράψιμο.
δ) Το ευθύγραμμο τμήμα ΟΒ και η διχοτόμος Μδ τέμνονται από το ευθύγραμμο τμήμα ΟΜ. Αρκεί να
αποδείξουμε ότι οι εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες που σχηματίζονται έχουν άθροισμα μικρότερο από
180°, οπότε το ΟΒ και η Μδ θα τέμνονται προς το μέρος της τέμνουσας ΟΜ που βρίσκονται οι γωνίες.
ˆ .
Το ευθύγραμμο τμήμα ΟΒ σχηματίζει με το ΟΜ τη γωνία 
ˆ . Πρέπει να αποδείξουμε ότι
Το ευθύγραμμο τμήμα ΟΜ σχηματίζει με τη διχοτόμο Μδ τη γωνία 
ΒΟΜ  ΟΜδ  180 .
ˆ είναι οξεία γωνία του ορθογωνίου τριγώνου ΟΒΜ, οπότε ΒΟΜ  90 .
Η γωνία 
ˆ είναι ίση με το άθροισμα των γωνιών Μ2 και Μ3 , άρα ΟΜδ  Μ 2  Μ3  90
Η γωνία 

Έχουμε ΒΟΜ  ΟΜδ  ΒΟΜ  90  90  90  ΒΟΜ  ΟΜδ  180.
14878. Δίνεται κύκλος (Ο,ρ) και σημείο Μ εξωτερικό του. Από το Μ φέρουμε τα εφαπτόμενα
τμήματα ΜΑ και ΜΒ του κύκλου και έστω ότι το σημείο Γ είναι το συμμετρικό του Ο ως προς την
ευθεία ΜΒ.
α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΜΒΟ είναι εγγράψιμο σε κύκλο.
(Μονάδες 7)
β) Να προσδιορίσετε το κέντρο Λ του περιγεγραμμένου κύκλου του τετραπλεύρου ΑΜΒΟ και να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(Μονάδες 9)
γ) Να αποδείξετε ότι   .
(Μονάδες 9)
Λύση
α) Επειδή τα ΟΑ, ΟΒ είναι ακτίνες που καταλήγουν στα σημεία επαφής με τις εφαπτομένες του κύκλου,
είναι ΟΑ  ΑΜ και ΟΒ  ΒΜ .Στο τετράπλευρο ΑΜΒΟ είναι
Α  Β  90  90  180 , δηλαδή δύο απέναντι γωνίες
του είναι παραπληρωματικές, οπότε είναι εγγράψιμο σε κύκλο.

β) Το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του ΑΜΒΟ
είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του.
Έστω ΘΛ η μεσοκάθετος του ΟΑ (Θ μέσο του ΟΑ) και ΙΛ η
μεσοκάθετος του ΟΒ.
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Επειδή ΘΛ  ΟΑ και ΑΜ  ΟΑ , είναι ΘΛ ΑΜ .
Επειδή ΛΙ  ΟΒ και ΜΒ  ΟΒ είναι ΛΙ ΜΒ .
Στο τρίγωνο ΟΑΜ το Θ είναι μέσο της ΟΑ και η ΘΛ είναι παράλληλη στην ΑΜ, άρα το Λ είναι μέσο της
ΟΜ. Όμως ΛΑ  ΛΟ και ΛΟ  ΛΒ αφού το Λ ανήκει στις μεσοκαθέτους των ΟΑ και ΟΒ, άρα
ΛΑ  ΛΟ  ΛΒ  ΛΜ , οπότε το Λ είναι το κέντρο του
περιγεγραμμένου κύκλου του τετραπλεύρου ΑΜΒΟ.
Επομένως το Λ είναι το μέσο του ΟΜ.
γ) Τα Β,Λ είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο ΑΜΓ, άρα ΒΛ ΜΓ .
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Το 1ο Θέμα της τράπεζας
11895. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου ισούται με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών.
ii. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης γωνίας που βαίνει στο ίδιο τόξο.
iii. Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομούνται.
iv. Η διάμεσος ενός τραπεζίου ισούται με το άθροισμα των δύο βάσεων του τραπεζίου.
v. Αν γνωρίζουμε ότι δύο κύκλοι που έχουν ακτίνες R και ρ με R > ρ, εφάπτονται, τότε
συμπεραίνουμε ότι η απόσταση των κέντρων τους είναι R + ρ.
(Μονάδες 10)
β) Να δείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της και
αντίστροφα, ότι κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές είναι σημείο της
διχοτόμου.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Σ ii. Σ iii. Σ iv. Λ v. Λ
β) Έστω μια γωνία xΟy και Μ ένα σημείο της διχοτόμου της Οδ. Φέρουμε
MA⊥Ox και MB⊥Oy. Τότε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΟΜ και ΒΟΜ είναι ίσα
ˆ 
ˆ  90 , ΟΜ κοινή και ΜÔΑ = ΜÔΒ, επομένως ΜΑ = ΜΒ.
γιατί έχουν 
Αντίστροφα
Έστω Μ ένα εσωτερικό σημείο της γωνίας. Φέρουμε MA⊥Ox και MB⊥Oy
και υποθέτουμε ότι ΜΑ = ΜΒ. Τότε τα τρίγωνα ΑΟΜ και ΒΟΜ είναι πάλι
ˆ 
ˆ  90 , ΟΜ κοινή και ΜΑ=ΜΒ και επομένως ΜÔΑ = ΜÔΒ,
ίσα, αφού 
οπότε το Μ είναι σημείο της διχοτόμου Οδ.
11898. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Οι μεσοκάθετες των πλευρών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, που είναι το κέντρο
του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου.
ii. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.
iii. Σε κάθε τρίγωνο βαρύκεντρο ονομάζεται το σημείο τομής των διχοτόμων του.
iv. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο το ύψος που άγεται από οποιαδήποτε κορυφή είναι διχοτόμος της
αντίστοιχης γωνίας και διάμεσος της απέναντι πλευράς.
v. Αν στο παρακάτω σχήμα η ΡΚ είναι η διακεντρική ευθεία του σημείου
Ρ, τότε η ίδια ευθεία είναι μεσοκάθετος της χορδής ΑΒ.

(Μονάδες 10)
β) Να δείξετε ότι αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία ισούται με 30ο , τότε η απέναντι πλευρά της
είναι το μισό της υποτείνουσας.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Σ ii. Σ iii. Λ iv. Λ v. Σ
β) Επειδή Β̂  30 , είναι Γ̂  90  30  60 . Φέρουμε τη διάμεσο ΑΜ και είναι
ˆ  Γˆ  60 , οπότε το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισόπλευρο. Επομένως ΑΓ  ΜΓ  ΒΓ .
Έτσι Α
2
2
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12066. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Αν οι χορδές δύο τόξων ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα τόξα είναι ίσα.
ii. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις γωνίες του τριγώνου.
iii. Αν δύο διαφορετικές ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες προς μια τρίτη ευθεία ε, τότε είναι και
μεταξύ τους παράλληλες.
iv. Αν ένα τετράπλευρο έχει όλες τις γωνίες του ίσες, τότε είναι τετράγωνο.
v. Αν σε ένα τετράπλευρο δύο απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές, τότε το τετράπλευρο
είναι εγγράψιμο σε κύκλο.
(Μονάδες 10)
β) Από ένα σημείο Α εκτός ευθείας ε φέρουμε το κάθετο τμήμα ΑΚ προς την ε και τα πλάγια
τμήματα ΑΒ και ΑΓ. Να αποδείξετε ότι, αν τα πλάγια τμήματα ΑΒ και ΑΓ είναι ίσα, τότε τα ίχνη
τους Β και Γ ισαπέχουν από το ίχνος Κ της καθέτου.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Λ ii. Λ iii. Σ iv. Λ v. Σ
β) To τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και το ΑΚ ύψος του, επομένως θα είναι και
διάμεσος, δηλαδή ΚΒ = ΚΓ.

11964. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι παραπληρωματικές.
ii. Υπάρχουν σημεία της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος που δεν ισαπέχουν από τα άκρα
του.
iii. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.
iv. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις απέναντι γωνίες του
τριγώνου.
v. Κάθε τετράγωνο είναι ορθογώνιο.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι αν ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, τότε οι γωνίες που πρόσκεινται σε
μία βάση είναι ίσες.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Λ ii. Λ iii. Σ iv. Σ v. Σ
β) Έστω ΑΒΓΔ ισοσκελές τραπέζιο (ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ=ΒΓ).
Φέρουμε τα ύψη ΑΗ και ΒΚ. Τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΒΚΓ είναι ίσα
ˆ.
ˆ 
ˆ  90 , ΑΔ = ΒΓ και ΑΗ = ΒΚ = υ), οπότε 
ˆ 
(
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
Επειδή     180 και     180 (ως εντός και επί τα αυτά μέρη), έχουμε
ˆ 
ˆ.
και 
12070. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στο αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Από κάθε σημείο Ρ που είναι εξωτερικό ενός κύκλου διέρχεται μόνο μία εφαπτόμενη ευθεία προς
τον κύκλο.
ii. Σε όλα τα κυρτά πολύγωνα το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών τους είναι 4 ορθές.
iii. Κάθε τετράγωνο είναι ρόμβος.
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iv. Σε κάθε τραπέζιο οι διαγώνιές του είναι ίσες.
v. Δύο εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα του ίδιου κύκλου, είναι ίσες.
β) Να αποδείξετε ότι οι απέναντι πλευρές παραλληλογράμμου ανά δύο είναι ίσες.

(Μονάδες 10)
(Μονάδες 15)

Λύση
α) i. Λ ii. Σ iii. Σ iv. Λ v. Σ
β) Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΔ. Έχουμε:
ˆ  Δˆ  ωˆ (εντός εναλλάξ).
Β
1

1

ΒΔ κοινή πλευρά.
ˆ  Δˆ  φˆ (εντός εναλλάξ).
Β
2
2
Άρα τα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΔ είναι ίσα, οπότε ΑΒ = ΓΔ και ΑΔ = ΒΓ.
ˆ  Γˆ και Βˆ  Δˆ  φˆ  ωˆ .
Επίσης έχουμε A

12106. α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στην κόλλα σας τη λέξη
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.
i. Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται όμοια άνισες γωνίες.
ii. Από σημείο εκτός ευθείας διέρχονται άπειρες κάθετες στην ευθεία.
iii. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες μία προς μία, έχουν και τις τρίτες γωνίες τους ίσες.
iv. Κάθε τετράπλευρο με ίσες διαγωνίους είναι ορθογώνιο.
v. Η γωνία που σχηματίζεται από μία χορδή κύκλου και την εφαπτομένη του κύκλου στο άκρο της
χορδής ισούται με την επίκεντρη που βαίνει στο τόξο της χορδής.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του
τέμνονται κάθετα.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Σ ii. Λ iii. Σ iv. Λ v. Λ
β) Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με ΑΓ ⊥ ΒΔ. Στο τρίγωνο ΑΒΔ η ΑΟ είναι διάμεσος,
αφού οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται. Επίσης, η ΑΟ είναι και ύψος,
επειδή ΑΓ ⊥ ΒΔ. Άρα το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές, οπότε ΑΒ = ΑΔ.
Επομένως το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.
12416. α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμιά από
αυτές το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι Σωστή, ή το γράμμα Λ αν αυτή είναι Λάθος.
i. Κάθε χορδή κύκλου είναι μικρότερη της διαμέτρου.
ii. Παράλληλα τμήματα που έχουν τα άκρα τους σε δύο παράλληλες ευθείες είναι ίσα.
iii. Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου είναι ίσες και κάθετες, τότε το τετράπλευρο είναι τετράγωνο.
iv. Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία είναι ίσα.
v. Το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου που μπορούμε να φέρουμε από σημείο εκτός
αυτού είναι ίσα μεταξύ τους.
(Μονάδες 15)
Λύση
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α) i. Λ ii. Σ iii. Λ iv. Σ v. Σ
ˆ 
ˆ  90 , ΟΡ κοινή και ΟΑ = ΟΒ (= ρ),
β) Τα τρίγωνα ΑΟΡ και ΒΟΡ έχουν A
άρα είναι ίσα, οπότε
ΡΑ = ΡΒ.

11892.α) Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστή (Σ) ή
Λανθασμένη (Λ), γράφοντας στην κόλλα σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε καθεμία από
αυτές το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή το γράμμα Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
i. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και κάποια γωνία ίση, τότε είναι ίσα.
ii. Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ τους παράλληλες.
iii. Κάθε τετράγωνο είναι και ρόμβος.
iv. Κάθε επίκεντρη γωνία είναι διπλάσια της εγγεγραμμένης που βαίνει στο ίδιο τόξο.
v. Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, του οποίου η απόσταση από το μέσο
κάθε πλευράς είναι τα 2/3 της αντίστοιχης διαμέσου.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Λ ii. Σ iii. Σ iv. Σ v. Λ

ˆ (1)
ˆ 
β) Από μια κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy//BΓ. Τότε 
και ˆ  ˆ (2), ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ με
τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.
ˆ  ˆ  2∟(3).
ˆ A
Αλλά 
ˆ 
ˆ  ˆ  2∟
Από τις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι 
13704.α) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στην κόλλα σας δίπλα στον
αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή ή ΛΑΘΟΣ, αν
η πρόταση είναι λανθασμένη.
i. Η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου, που αντιστοιχεί στη βάση του, είναι διχοτόμος και ύψος.
ii. Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο άλλων πλευρών του και
μικρότερη από τη διαφορά τους.
iii. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες,
τότε είναι παράλληλες.
iv. Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο.
v. Κάθε εξωτερική γωνία ενός εγγεγραμμένου τετραπλεύρου ισούται με την απέναντι εσωτερική
γωνία του.
(Μονάδες 10)
β) Να αποδείξετε ότι: αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία
αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή.
(Μονάδες 15)
Λύση
α) i. Σ ii. Λ iii. Λ iv. Σ v. Σ
β) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τη διάμεσό του ΑΜ .
ΒΓ
Αν ΑΜ 
θα αποδείξουμε ότι η γωνία Α είναι ορθή.
2
ˆ Β
ˆ  Γˆ (1) και ΑΜ = ΜΒ, οπότε Α
ˆ (2).Από τις
Επειδή έχουμε ΑΜ = ΜΓ, οπότε Α
2
1
ˆ Α
ˆ Β
ˆ Β
ˆ Β
ˆ  Γˆ , δηλαδή Α
ˆ  Γˆ . Αλλά Α
ˆ  Γˆ  2∟,
(1) και (2) προκύπτει ότι Α
1
2
ˆ  2∟ ή Α
ˆ  1∟ .
οπότε 2Α
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