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  Πως συγκρίνουµε δύο σχήµατα; Πότε δύο σχήµατα
λέµε ότι είναι ίσα;

 Για να συγκρίνουµε δύο σχήµατα, απoτυπώνουµε το

ένα  σχήµα σε διαφανές χαρτί και τοποθετούµε το αποτύποµα

του επάνω στο άλλο σχήµα, και εξετάζουµε εάν το ένα

σχήµα συµπέσει µε το άλλο.

Αν τα δύο σχήµατα που συγκρίνουµε συµπέσουν τότε λέµε

ότι τα σχήµατα είναι ίσα.

  Στα ίσα σχήµατα τι λέµε αντίστοιχα σηµεία, τι
αντίστοιχες πλευρές και τι αντίστοιχες γωνίες;

Αν δύο σχήµατα είναι ίσα, τότε κάθε σηµείο του ενός

σχήµατος µεταφέρεται µε το διαφανές χαρτί και ταυτίζεται

µε ένα σηµείο του άλλου σχήµατος. Τα σηµεία αυτά των

δύο ίσων σχηµάτων λέγονται αντίστοιχα σηµεία. Οι  πλευ-

ρές δύο ίσων σχηµάτων οι οποίες αποτελούνται από αντί-

στοιχα σηµεία, λέγονται αντίστοιχες πλευρές των ίσων σχη-

µάτων.Οι  γωνίες δύο ίσων σχηµάτων οι οποίες αποτελού-

νται από αντίστοιχα σηµεία, λέγονται αντίστοιχες γωνίες

των ίσων σχηµάτων.

  Τι συµπεραίνουµε αν γνωρίζουµε ότι δύο τρίγωνα
είναι ίσα;

Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε έχουν τις αντίστοιχες

πλευρές τους ίσες και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες.
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  Πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα;

Αν οι πλευρές ενός τριγώνου είναι ίσες µία προς µία µε

τις πλευρές ενός άλλου τριγώνου τότε τα δύο τρίγωνα είναι ίσα.

   Πότε ένα τετράπλευρο ονοµάζεται τραπέζιο; Ποιές
είναι οι βάσεις του τραπεζίου και ποιό το ύψος του;

Τραπέζιο λέγεται το τετράπλευρο, το οποίο έχει µόνο

δύο πλευρές παράλληλες. Οι παράλληλες πλευρές του λέ-

γονται βάσεις του τραπεζίου.Η απόσταση των βάσεων του

λέγεται ύψος του τραπεζίου.

   Πότε ένα τραπέζιο ονοµάζεται ισοσκελές;

Το τραπέζιο που έχει τις µη παράλληλες πλευρές του

ίσες ονοµάζεται ισοσκελές τραπέζιο.

  Πότε ένα τετράπλευρο ονοµάζεται παραλληλό-
γραµµο; Τι ονοµάζουµε ύψος του παραλληλογράµµου;

Ένα τετράπλευρο λέγεται παραλληλόγραµµο όταν

έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες.

Σ' ένα παραλληλόγραµµο κάθε πλευρά του µπορεί να

θεωρηθεί ως βάση του.

Η απόσταση της βάσης από την απέναντι πλευρά του

παραλληλογράµµου καλείται αντίστοιχο ύψος.

  Πότε ένα τετράπλευρο ονοµάζεται ορθογώνιο παραλ-
ληλόγραµµο;

Ένα τετράπλευρο που είναι παραλληλόγραµµο και

έχει όλες του τις γωνίες ορθές ονοµάζεται ορθογώνιο πα-

ραλληλόγραµµο ή απλά ορθογώνιο.
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  Πότε ένα τετράπλευρο ονοµάζεται ρόµβος;

Ένα τετράπλευρο που είναι παραλληλόγραµµο και

έχει όλες τις πλευρές του ίσες ονοµάζεται ρόµβος.

  Πότε ένα τετράπλευρο ονοµάζεται τετράγωνο;

Ένα τετράπλευρο που είναι παραλληλόγραµµο και

έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες του τις πλευρές ίσες

ονοµαζεται τετράγωνο.

  Ποιές είναι οι ιδιότητες του παραλλλογράµµου;

Σε κάθε παραλληλόγραµµο ισχύουν τα εξής:

α. Κάθε διαγώνιος το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα .

β. Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες ανά δύο.

γ. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες ανά δύο.

δ. Οι διαγώνιές του διχοτοµούνται.

  Πότε ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο;

(κριτήρια)

Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο αν:

α. Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες ανά δύο.

β. Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες ανά δύο.

γ. Οι διαγώνιες του διχοτοµούνται.

1)  Όταν λέµε ότι οι διαγώνιες του παραλληλογράµµου (ή γενικότερα ότι δύο ευθ.

τµήµατα) διχοτοµούνται εννοούµε ότι το σηµείο στο οποίο τέµνονται είναι µέσον

και των δύο διαγωνίων (αντίστοιχα ευθυγράµµων τµηµάτων)

2) Όλες οι ιδιότητες του  παραλληλογράµµου ισχύουν και για το ορθογώνιο, το

ρόµβο και το τετράγωνο, αφού ως γνωστόν αυτά είναι παραλληλόγραµµα.
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  ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, να κατασκευαστεί τρίγωνο ΚΛΜ τέτοιο ώστε ΑΒ = ΚΛ, ΒΓ = ΛΜ

και ΑΓ = ΚΜ.

Λύση

Πάνω σε ευθεία ε παίρνουµε ευθύγραµµο τµήµα

ΛΜ = ΒΓ.  Με κέντρο το Λ και ακτίνα ΑΒ

γράφουµε κύκλο. Με κέντρο το Μ και ακτίνα

ίση µε ΑΓ  γράφουµε κύκλο και έστω Κ τό ένα

από τα σηµεία τοµής των κύκλων τότε  το

τρίγωνο ΚΛΜ είναι το ζητούµενο.  Με

κατάλληλη τοποθέτηση του αποτυπώµατος

του τριγώνου ΑΒΓ πάνω στο τρίγωνο ΚΛΜ

διαπιστώνουµε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ είναι

ίσα.

∆ικαιολόγηση: Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΚΛΜ έχουν:

KΛ ΑΒ, ΑΓ ΚΜ= =  και ΒΓ ΛΜ=  άρα είναι ίσα

(γιατί έχουν τις πλευρές τους µία προς µια ίσες)

  Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές:

α. ΑΒ = 3cm, ΒΓ = 5cm και ΑΓ = 6cm

β. ΑΒ = 3cm, ΒΓ = 10cm και ΑΓ = 6cm.

Λύση

α. Φέρνουµε ευθύγραµµο τµήµα ΒΓ = 5cm. Mε

κέντρο το Β και αντίνα 3 cm γράφουµε κύκλο.

Με κέντρο το Γ και ακτίνα 6cm γράφουµε κύκλο.

Οι δύο κύκλοι τέµνονται σε  δύο σηµεία και έστω

Α το ένα εξ αυτών  τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το

ζητούµενο)

β. Φέρνουµε ευθύγραµµο τµήµα ΒΓ = 10cm. Mε κέντρο το Β και αντίνα 3 cm γράφω

κύκλο.  Με κέντρο το Γ και ακτίνα  6cm γράφω κύκλο και παρατηρούµε ότι οι δύο

κύκλοι δεν τέµνονται οπότε δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί το ζητούµενο τρίγωνο.
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  ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (µε ΑΒ = ΑΓ) και η διάµεσος του ΑΜ. Να  δείξετε ότι:

α. Tα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΜΓ είναι ίσα

β. ˆ ˆΒ = Γ (οι παρά τη βάση γωνίες ισοσκελούς τριγώ-

νου είναι ίσες)

γ.  Η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας Α̂

δ.  Το ΑΜ είναι ύψος του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ

Λύση

α. Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΜΓ έχουν τις πλευρές  ΑΒ = ΑΓ

(δεδοµένο) ΑΜ = ΑΜ ( κοινη πλευρά)  και ΜΒ = ΜΓ

(Μ είναι µέσον της πλευράς ΒΓ αφού ΑΜ διάµεσος).

∆ηλαδή τα τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους µία προς

µία ίσες άρα είναι ίσα. Αφού τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΑΜΓ είναι ίσα θα έχουν και τις

αντίστοιχες γωνίες τους ίσες οπότε 1 2
ˆ ˆˆ ˆΒ Γ,Α Α= =  και 1 2

ˆ ˆΜ Μ= .

β. Aπό το i) ερώτηµα έχουµε ˆ ˆΒ Γ=

γ.  Απο το i) έχουµε ότι 1 2
ˆ ˆΑ Α=  οπότε η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας Α̂ .

δ. Από το i) έχουµε 1 2
ˆ ˆΜ Μ= , επιπλέον όµως έχουµε 0

1 2
ˆ ˆΜ Μ 180+ =   άρα

0
1 2

ˆ ˆΜ Μ 90= =  οπότε ΑΜ είναι κάθετη στην ΒΓ, δηλαδή το ΑΜ είναι ύψος του

τριγώνου ΑΒΓ.

   ∆ίνετε γωνία ˆxAy . Να κατασκευαστεί γωνία η οποία να είναι ίση µε την ˆxAy .

Λύση

1) Έστω ˆxAy  η δοσµένη γωνία. Με κέντρο το Α και τυχαία ακτίνα  ρ γράφουµε κυκλο

(Α,ρ) ο οποίος τέµνει τις πλευρές Αx, Ay  της γωνίας ˆxAy  στα

σηµεία B, Γ αντίστοιχα.

2) Γράφουµε µία ηµιευθεία Kx΄. Με κέντρο το Κ και ακτίνα ρ (ίση µε

την ακτίνα του (Α,ρ))  γράφω κύκλο ο οποίος τέµνει την ηµιευθεία

Κx΄ στο σηµείο ∆ .

3)  Με κέντρο το ∆ και ακτίνα ρ΄ = ΒΓ γράφουµε κύκλο και έστω Ε το ένα

  Απο το παραπάνω παράδειγµα συµπεραίνουµε ότι για να είναι δυνατον να κατα-

σκευαστεί ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β και γ πρέπει να ικανοποιούνται οι σχέσεις

α < β + γ  ,   β < α + γ  και  γ < α + β

Η παραπάνω ιδιότητα λέγεται τριγωνική ανισότητα.
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από τα σηµεία στα οποία ο κύκλος αυτός τέµνει τον κύκλο (Κ,ρ).

4) Γράφουµε την ηµιευθεία ΚΕ.  Η γωνία ˆ∆ΚΕ  είναι ίση µε τη

γωνία ˆxAy .

∆ικαιολόγηση της κατασκευής.

Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ∆ΚΕ έχουν ΑΒ = Κ∆ = ρ ,  ΑΓ = ΚΕ = ρ

και ΒΓ = ∆Ε = ρ δηλαδή δείξαµε ότι τα τρίγωνα έχουν τις

πλευρές τους µία προς µία ίσες άρα είναι ίσα. Έχουν εποµένως

και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες δηλ ˆ ˆ ˆxAy ΒΑΓ ∆ΚΕ= =

  ∆ίνετε γωνία ˆxAy . Να κατασκευαστεί η διχοτόµος της.

Λύση

1) Έστω ˆxAy  η δοσµένη γωνία.

2) Με κέντρο το Α και τυχαία ακτίνα ρ γράφουµε τον κύκλο (Α,ρ) ο

οποίος τέµνει τις πλευρές Ax, Ay  της γωνίας ˆxAy  στα σηµεία Β,

Γ αντίστοιχα.

3) Με κέντρα τα σηµεία Β, Γ και ακτίνα ρ΄ η οποία να είναι µεγαλύτερη

από το µισό του ΒΓ γράφουµε τους κύκλους (Β,ρ΄) και (Γ,ρ΄) και

ονοµάζουµε ∆ το ένα από τα σηµεία τοµής τους.

4) Φέρνουµε την ηµιευθεία Α∆, ή οποία βρίσκεται µέσα στην

γωνία και είναι η ζητούµενη διχοτόµος.

∆ικαιολόγηση της κατασκευής.

Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Α∆Γ έχουν ΑΒ = ΑΓ = ρ,  Γ∆ = ∆Β = ρ΄

και Α∆ κοινή πλευρά δηλαδή δείξαµε ότι τα τρίγωνα έχουν

τις πλευρές τους µία προς µία ίσες άρα είναι ίσα. Έχουν, επο-

µένως, και τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες οπότε

ˆ ˆΒΑ∆ ∆ΑΓ= . Άρα η Α∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ˆxAy .

  Να κατασκευάσετε µε κανόνα και διαβήτη τρίγωνο ΑΒΓ

µε πλευρές  ΑΒ = γ, ΒΓ = α και ˆ ˆΒ = φ  όπου οι πλευρές α, γ

καθώς και η γωνία φ̂  δίνονται  στο διπλανό σχήµα.

Λύση

Κατασκευάζουµε γωνία ˆ ˆxBy φ=  (βλ. άσκηση 4)  και στην

πλευρά Bx παίρνουµε ευθ. τµήµα ΒΓ = α και στην πλευρά Βy

παίρνω ευθ. τµήµα ΒΑ = γ. Ενώνουµε το Α µε το Γ. Το τρίγωνο

ΑΒΓ έχει πλευρές ΑΒ = γ, ΒΓ = α και ˆ ˆB φ=   άρα είναι το
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ζητούµενο

  Να κατασκευάσετε µε κανόνα και διαβήτη:

α. ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α, όπου α γνωστό ευθύγραµµο τµήµα

β. γωνία ˆ 0
ω = 60 γ.  γωνία ˆ 0

φ = 30

Λύση

α. Σχεδιάζουµε ευθύγραµµο τµήµα ΒΓ = α. Με κέντρο το Β

και ακτίνα ίση µε α γράφουµε τον κύκλο (Β,α). Με κέντρο

το Γ και ακτίνα ίση µε α γράφουµε τον κύκλο

(Γ,α).Ονοµάζουµε Α το ένα από τα σηµεία τοµής των

δύο κύκλων οπότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι το ζητούµενο

ισόπλευρο τρίγωνο µε πλευρά α.

∆ικαιολόγηση. Το τρίγωνο που κατασκευάσαµε έχει και

τις τρείς πλευρές του ίσες µεταξύ τους και ίσες µε το δοσµένο ευθύγραµµο τµήµα α

β. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο οπότε θα έχει και τις τρείς γωνίες του ίσες . Ως

γνωστόν είναι 600  η κάθε µία οπότε η ζητούµενη γωνία 
0

ω̂ 60=  είναι µία από τις

γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ έστω η 0Β̂ 60= .

γ. Για να κατασκευάσουµε µία γωνία 0
φ̂ 30=  φέρνουµε την διχοτόµο της γωνίας

0Β̂ 60= (βλ. άσκηση 5).

 Να κατασκευάσετε ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆, στο οποίο να είναι  ΑΒ = 6cm,

Α∆ = 4cm και ˆ 0Α = 65 .

Λύση

Κατασκευάζουµε γωνία 0ˆxAy 65=   Στην ηµιευθεία Αx παίρ-

νουµε τµήµα ΑΒ = 6cm  και στην ηµιευθεία Ay παίρνουµε

τµήµα Α∆ = 4cm. Από το σηµείο Β φέρνουµε ευθεία παράλ-

ληλη της Αy και από το σηµείο ∆ φέρνουµε ευθεία παράλ-

ληλη της Αx, και  έστω Γ το σηµείο τοµής των δύο ευθειών.

Τότε το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ έχει τις απέναντι πλευρές του

παράλληλες (από κατασκευή) οπότε είναι παραλληλόγραµ-

µο και επιπλέον ΑΒ = 6cm, Α∆ = 4cm και 0Â 65= .  Άρα είναι το ζητούµενο παραλλη-

λόγραµµο.

  Να υπολογίσετε τις γωνίες του ρόµβου στο παρακάτω σχήµα.

Λύση

Επειδή το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι ρόµβος έχει όλες τις πλευρές του ίσες.

A

Â Ã
30

0 60
0
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Άρα Α∆= ∆Γ οπότε το τρίγωνο Α∆Γ είναι ισοσκελές και

0
1 1

ˆΓ̂ Α 35= = . Όµως 
0

2 1
ˆ ˆΑ Γ 35= =   ώς εντός εναλλάξ γωνίες

των παραλλήλων ΑΒ, ∆Γ τεµνοµένων από την ΑΓ και

0 0 0
1 2

ˆ ˆ ˆΑ Α Α 35 35 70= + = + = . Επειδή ˆΓ̂ Α=  ως απέναντι

γωνίες παραλληλογράµµου συµπεραίνουµε ότι 0ˆΓ̂ Α 70= = .  H

∆̂   είναι παραπληρωµατική της Γ̂  ως εντός και επι ταυτά των

παραλλήλων Α∆, ΒΓ τεµνοµένων από την ∆Γ  άρα 0∆̂ 110=    οπότε και  0ˆΒ̂ ∆ 110= =
(ως απέναντι γωνίες παραλληλογράµµου).

  Να κατασκευάσετε ένα ορθογώνιο ΑΒΓ∆.  Να φέρετε τις διαγωνίους του ΑΓ, ∆Β και

να τις µετρήσετε. Τι παρατηρήτε;

Λύση

Σχεδιάζουµε µία ορθή γωνία ˆxAy και από ένα σηµείο

Β της πλευράς Αx φέρνουµε παράλληλη της Ay . Από

ένα σηµείο ∆ της πλευράς Ay φέρνουµε παράλληλη

της Ax και έστω Γ το σηµείο στο οποίο τέµνονται οι

παράλληλες. Το τετράπλερο ΑΒΓ∆ που σχηµατίστηκε

είναι το ζητούµενο ορθογώνιο (παρα/µµο µε ορθές

γωνίες). Σχεδιάζουµε τις διαγωνίους του ΑΓ, Β∆ και

µε το διαβήτη ή µε το υποδεκάµετρο διαπιστώνουµε

ότι ΑΓ = ∆Β

  Να κατασκευάσετε έναν ρόµβο ΑΒΓ∆ ,να φέρετε τις διαγωνίους του και να µετρή-

σετε την γωνία που σχηµατίζουν.

Λύση

Σχεδιάζουµε µία γωνία xAy. Στην πλευρά Ax παίρνουµε ευθ. τµήµα ΑΒ. Στην πλευρά

Αy παίρνουµε ευθ. τµήµα  Α∆ = ΑΒ.  Από το ∆ φέρνουµε

παράλληλη της Αx   Από το Β φέρνουµε παράλληλη της Αy

και έστω Γ το σηµείο τοµής των παραλλήλων ευθειών που

φέραµε. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ που κατασκευάστηκε είναι

παραλληλόγραµµο (έχει τις απέναντι πλευρές του παρ/λες)

και έχει όλες τις πλευρές του ίσες άρα είναι ρόµβος. Σχεδιά-

ζουµε τις διαγωνίους του ΑΓ, ∆Β και διαπιστώνουµε ότι η

ΑΓ είναι κάθετη στην Β∆.
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  Να κατασκευάσετε τραπέζιο ΑΒΓ∆ το οποίο έχει βάσεις ΑΒ = 5cm, Γ∆ = 12cm και

ύψος ΑΚ = 6cm.

Λύση

Γράφουµε δύο παράλληλες ευθείες ε
1
, ε

2
 οι οποίες απέ-

χουν µεταξύ τούς 6cm. Στην ευθεία ε
1
 παίρνουµε ευθ. 

 
τµή-

µα ΑΒ = 5cm και στην ευθεία ε
2
 ευθ. τµήµα ∆Γ = 12cm. Το

τετράπλευρο ΑΒΓ∆ που σχηµατίζεται είναι τραπέζιο µε

µεγάλη βάση την ∆Γ = 12cm µικρή βάση ΑΒ = 5cm και

ύψος ΑΚ = 6cm είναι το ζητούµενο τραπέζιο.
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1. Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές:

α. ΑΒ = 5cm, ΒΓ = 8cm και  ΑΓ = 9cm.

β. ΑΒ = 8cm, ΒΓ = 20cm και ΑΓ = 10cm.

2. Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές ΑΒ = 4cm,  ΒΓ = 5cm, και ΑΓ = 3cm και

να µετρήσετε την γωνία του Α. Τι τρίγωνο είναι το ΑΒΓ;

3. Να κατασκευάσετε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρά α = 4cm και κατόπιν να σχεδιά-

σετε το ύψος του ΑΜ και να µετρήσετε τα ευθ. τµήµατα ΒΜ, ΓΜ τι παρατηρήτε;

4. Να κατασκευάσετε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρά ΒΓ = 3cm και  ΑΒ = ΑΓ = 8cm.

5.  Να κατασκευάσετε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ.  Να φέρετε τα ύψη, τις διαµέσους και τις

διχοτόµους των γωνιών του τριγώνου. Τι παρατηρείτε;

6. Να γράψετε κύκλο (Κ,ρ). Αν  ΑΒ, Γ∆ δύο ισές χορδές του κύκλου (Κ,ρ). Να δικαιολογίσετε ότι:

α. Τα τρίγωνα  ΚΑΒ και ΚΓ∆ είναι ίσα.

β. Οι γωνίες ˆΑΚΒ  και ˆ∆ΚΓ  είναι ίσες.

7. ∆ίνεται ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και σηµείο Σ του επιπέδου τέτοιο ώστε ΣΑ = ΣΒ να

δείξετε ότι το σηµείο Σ βρίσκεται πάνω στην µεσοκάθετο του ΑΒ.

8. Με τον κανόνα και τον διαβήτη να κατασκευάσετε ίσα σχήµατα µε τα παρακάτω:
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9. Να σχεδιάσετε δύο γωνίες εφεξής και παραπληρωµατικες.  Να φέρετε τις διχοτό-

µους των γωνιών αυτών. Τι γωνία σχηµατίζουν οι διχοτόµοι;

10. Να κατασκευάσετε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε βάση ΒΓ = 5 cm   και ίσες πλευρές

ΑΒ = ΑΓ= 9 cm. Να σχεδιάσετε τις διχοτόµους των γωνιών του.

11. Να κατασκευάσετε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρά α = 4 cm .Να σχεδιάσετε τις

διχοτόµους των γωνιών του.

12. ∆ίνετε η γωνία ω του διπλανού σχήµατος. Να κατασκευάσετε:

α. γωνία ˆ ˆxAy ω=   β. γωνία 
1

ˆẑ ω
2

=    γ. γωνία 
1

ˆ ˆφ ω
4

=

13. Να κατασκευάσετε ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆, στο οποίο να είναι  ΑΒ = 5cm,

Α∆ = 3cm και 0Α̂ 60=  .  Να σχεδιάσετε και να µετρήσετε τα ύψη του.

14. α. Να κατασκευάσετε τραπέζιο ΑΒΓ∆ το οποίο έχει βάσεις

ΑΒ = 3cm, Γ∆ = 5cm και ύψος ΑΚ = 4cm.

β. Να κατασκευάσετε τραπέζιο ΑΒΓ∆ το οποίο έχει βάσεις

ΑΒ = 4cm, Γ∆ = 6cm πλευρά ∆Α = 5cm και 0∆̂ 60=

15.  Να κατασκευάσετε ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓ∆ ( 0ˆ ˆΑ ∆ 90= = ) το οποίο έχει βάσεις

ΑΒ = 3cm, Γ∆ = 5cm πλευρά Α∆ = 4 cm

16. Να κατασκευάσετε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ το οποίο έχει µεγάλη βάση ∆Γ = 8cm,

0ˆ ˆ∆ Γ 60= =   και µη παράλληλες πλευρές Α∆ = ΒΓ = 4 cm.

α. να µετρήσετε τις γωνίες  ˆ ˆΑ,Β   του τραπεζίου.

β. να φέρετε τις διαγωνίους του τραπεζίου και να τις µετρήσετε. Τι παρατηρείτε;

17. Να κατασκευάσετε ένα ορθογώνιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ = 7cm και Α∆ = 5cm.  Να φέρετε τις

διαγωνίους του ΑΓ, ∆Β και να τις µετρήσετε. Τι παρατηρείτε;

18. Να κατασκευστεί ρόµβος µε πλευρά ΑΒ =10cm και γωνία 0Α̂ 50= .

ù
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19. Να κατασκευστεί ρόµβος µε πλευρά ΑΒ = 8cm και γωνία 0Α̂ 60=  . Να σχεδιάσετε

και να µετρήσετε την διαγώνιο ∆Β του ρόµβου. Τι παρατηρείτε;

20.  Ενός παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆ η περίµετρος είναι ίση µε 44cm και η πλευρά

του ΑΒ είναι 11cm. Να αποδείξετε ότι είναι ρόµβος και κατόπιν να κατασκευά-

σετε το ρόµβο.

21. Να υπολογίσετε τις γωνίες του παραλληλογράµ-

µου ΑΒΓ∆ στο διπλανό σχήµα.

22. Nα σχεδιάσετε έναν κύκλο (Ο,ρ) και µία ακτίνα του ΟΑ.  Αν η µεσοκάθετος της ΟΑ

τέµνει τον κύκλο στα σηµεία Κ,Λ  να σχεδιάσετε το τετράπλευρο ΟΚΑΛ, να µετρή-

σετε τις πλευρές του και να παρατηρήσετε ότι είναι ρόµβος.

A Â

ÃÄ

40
0

70
0
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Ερώτηση 1

α. Πότε ένα τετράπλευρο λέγετε παραλληλόγραµµο;

β. Ποιές είναι οι ιδιότητες του παραλληλογράµµου;

γ. Πότε ένα παραλληλόγραµµο είναι ορθογώνιο, ρόµβος ή τετράγωνο;

Ερώτηση 2

α. Πότε ένα τετράπλευρο λέγεται τραπέζιο και πoιές είναι οι βάσεις του τραπεζίου;

β. Πότε ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές ;

Άσκηση  1

Να κατασκευάσετε γωνία 64ο και κατόπιν µε κανόνα και διαβήτη να φέρετε τη

διχοτόµο της.

Άσκηση  2

Να κατασκευάσετε ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ στο οποίο να είναι ΑΒ = 7cm,

A∆ = 4cm και  0Α̂ 60= . Να σχεδιάσετε και να µετρήσετε τα ύψη του.

Άσκηση  3

Να κατασκευάσετε ένα τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε βάσεις ΑΒ = 4cm, Γ∆ = 10cm και ύψος

ΑΚ = 5cm.





  Με ποιο τύπο υπολογίζουµε το εµβαδόν ενός τριγώνου;

 Το εµβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο µε το µισό του

γινοµένου της βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος, δηλαδή:

1
Ε β·υ

2
=

  Με ποιο τύπο υπολογίζουµε το εµβαδόν ενός παραλ-

ληλογράµµου;

 Το εµβαδόν ενός παραλληλογράµµου είναι ίσο µε

το γινόµενο µιάς βάσης του επί το αντίστοιχο ύψος.

  Με ποιο τύπο υπολογίζουµε το εµβαδόν ενός τραπε-

ζίου;

 Το εµβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο µε το ηµιάθρο-

ισµα των βάσεων του επί το ύψος του, δηλαδή:

( )Β β υ
Ε

2

+
=

A

Ã
Ä

B

õ

A

ÃÄ B

õ

A
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  Nα υπολογίσετε το εµβαδόν ενος ορθογωνίου  τριγώνου ΑΒΓ, όταν δίνονται τα µήκη

των κάθετων πλευρών του:

α. ΑΒ = 3,2 m και  ΑΓ = 2,2m

β. ΑΒ = 5 cm   και ΑΓ = 60 mm

Λύση

α. Το εµβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου δίνεται από τον τύπο 
ΑΒ·ΑΓ

Ε
2

=   οπότε

κάνοντας αντικατάσταση έχουµε 23, 2·2,2
Ε 3,52m

2
= =

β. Πρέπει πρώτα να µετατρέψουµε τις µονάδες µέτρησης ΑΒ = 5cm   και ΑΓ = 60mm = 6cm

οπότε έχουµε 
2AB·AΓ 5·6

Ε 15cm
2 2

= = =

  Ένα τρίγωνο έχει εµβαδόν 64 cm2 και ένα από τα ύψη του είναι 40mm. Να υπολογι-

στεί η πλευρά στην  οποία αντιστοιχεί αυτό το ύψος.

Λύση

Από υπόθεση έχουµε  Ε = 64 cm2 και υ = 40mm = 4cm οπότε:

Θέτουµε   ΒΓ = β

1
Ε β·υ

2
1

64 β·4
2
4

64 β
2

64 2β

β 64 : 2

β 32cm

=

=

=

=
=
=
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  Ένα ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ έχει εµβαδόν 800mm2.  Aν AB = AΓ = 5cm και ΒΓ = 8cm

να υπολογιστούν τα ύψη του.

Λύση

Από υπόθεση έχουµε E = 800mm2 = 8cm2,   AB = AΓ = 5cm,  ΒΓ = 8cm οπότε

β·υ
Ε

2
8·υ

8
2

8 4·υ

υ 8 : 24

Bτ 2cm

=

=

=
=

=

β·υ
Ε

2
5·υ

8
2

8 2,5·υ

υ 8 : 2,5

υ 3,2cm

A∆ 3,2cm

=

=

=
=
=

=

   ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = 0,6m, ΒΓ  = 10dm και Ε = 24dm2.  Nα βρείτε:

α.  την άλλη κάθετη πλευρά του τριγώνου.

β.  το ύψος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα.

Λύση

Αν πάρουµε ως βάση την µία κάθετη πλευρά τότε ύψος θα είναι ή άλλη κάθετη πλευρά

οπότε Ε = 24dm2 και β = 0,6m = 6dm. Αντικαθιστώντας έχουµε:

ΑΒ·ΑΓ
Ε

2
6·ΑΓ

24
2

24 3·ΑΓ

ΑΓ 24 : 3

ΑΓ 8

=

=

=
=
=

ΒΓ·Α∆
Ε

2
10·Α∆

24
2

24 5·Α∆

Α∆ 24 : 5

Α∆ 4,8

=

=

=
=
=

   Να βρεθεί το εµβαδόν του παραλληλογράµµου που έχει βάση β = 5,8 και ύψος υ = 32mm.

Λύση

Ισχύει β = 5,8cm  = 58mm και υ = 32mm . Άρα   Ε = β.υ = 58mm.32mm = 1856mm2

  Ένα παραλληλόγραµµο και ένα ορθογώνιο έχουν το ίδιο εµβαδόν και την  ίδια

περίµετρο. Το ορθογώνιο έχει διαστάσεις 6cm και  8cm.  Αν η µία πλευρά του

παραλληλογράµµου είναι 4 cm, να βρεθούν τα ύψη του.

Λύση

Η περίµετροςκαι το εµβαδόν του ορθογωνίου είναι:
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Π = 2.6 + 2.8 = 12 + 16 = 28m και  E = 6.8 = 48cm2

αντίστοιχα.

Από υπόθεση όµως το ορθογώνιο και το παραλληλό-

γραµµο έχουν το ίδιο εµβαδόν και την ίδια περίµετρο

δηλαδή

Π
παρ

 = Π
ορθ

  = 28

Ε
παρ

 = Ε
ορθ

 = 48 άρα:

παρ.
Π 2x 2·4

28 2x 8

28 8 2x

2x 20

x 20 : 2

x 10

= +

= +
− =
=

=
=

ορθ. 1

1

1

1

Ε 4·υ

48 4υ

υ 48 : 4

υ 12

=

=
=
=

1

2

2

2

Ε x·υ

48 10·υ

48 :10 υ

υ 4,8

=
=

=
=

  Τετράγωνο πλευράς α = 5cm , έχει το ίδιο εµβαδόν µε ένα παραλληλόγραµµο

πλευράς125mm. Να βρεθεί το ύψος του παραλληλογράµµου σε cm

Λύση

Επειδή το τετράγωνο εχει πλευρά α = 5cm  το εµβαδόν

του θα είναι   Ε = α·α = 5cm·5cm = 25cm2 και επειδή το

τετράγωνο έχει ίσο εµβαδόν µε το παραλληλόγραµµο

θα πρέπει:

τετρ. παρ.
E E

25 12,5·υ

υ 25 :12,5

υ 2cm

=

=
=
=

  Να υπολογίσετε το ύψος ενός τραπεζίου όταν δίνονται:

α. Β = 12,4cm ,  β = 7,6cm   και Ε = 32cm2.

β. Β = 66mm,    β = 3,4cm     και Ε = 10,5cm2.
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A

Ã

B

Ä

7,6cm

E cm= 32
2

12,4cm

Λύση

 α. 
β Β

Ε ·υ
2

12,4 7,6
32 ·υ

2
32 10·υ

υ 32 :10

υ 3,2

+=

+=

=
=
=

β. B = 66mm = 6,6cm

β Β
Ε ·υ

2
6,6 3,4

10,5 ·υ
2

10,5 5·υ

υ 10,5 : 5

υ 2,1

+=

+=

=
=
=

  H µεγάλη βάση ενός τραπεζίου είναι πενταπλάσια από την µικρή βάση.  Αν το

ύψος του τραπεζίου είναι 2,5cm και το εµβαδόν 75  cm2. Να υπολογιστούν οι δύο

βάσεις του.

Λύση

Έστω x η µικρή βάση του τραπεζίου, τότε επειδή η µεγάλη

βάση του τραπεζίου είναι πενταπλάσια της µικρής θα ισχύει

Β = 5x και υ = 2,5cm, Ε = 75cm2  οπότε

β Β
Ε ·υ

2
5x x

75 ·2,5
2

6x
75 ·2,5

2
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+=
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E = 10,5cm
2

66mm = 6,6cm
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1. Να υπολογίσετε το µήκος x στα παρακάτω σχήµατα:

2. Να υπολογίσετε το µήκος x στα παρακάτω σχήµατα:
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3. Να υπολογίσετε το µήκος x στα παρακάτω σχήµατα:

4. Αν το εµβαδόν του τραπεζίου είναι 50cm2 να

βρείτε το ύψος του τραπεζίου και το εµβαδόν

του τετραγώνου ΑΗΖΕ (ΑΒ = 7, ∆Γ = 13).

5. Αν τα παρακάτω σχήµατα έχουν το ίδιο εµβαδόν να υπολογίσετε τα µήκη x,y.
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6. Αν τα παρακάτω σχήµατα έχουν το ίδιο εµβαδόν,και η περίµετρος του ορθογωνίου

είναι 14 m να βρείτε:

α. το µήκος x

β. το εµβαδόν του ορθογωνίου και του τριγώνου.

γ. το µήκος y.

7. Αν τα παρακάτω σχήµατα έχουν το ίδιο εµβαδόν να υπολογίσετε τα µήκη x, y, z και

να  να βρείτε την περίµετρο του τριγώνου.

8. Ένα τρίγωνο έχει εµβαδόν 24cm2. Aν το ύψος του Α∆ είναι 3cm, να βρεθεί η αντί-

στοιχη βάση.

9. Aν η βάση ενός τριγώνου είναι διπλάσια από το αντίστοιχο ύψος και το εµβαδόν του

είναι 16 cm2, να βρεθούν η βάση και το αντιστοιχο ύψος του.

10. Ένα τρίγωνο έχει εµβαδόν Ε = 48 cm2 και το ένα ύψος του είναι 80mm.  Να βρεθεί

η αντίστοιχη βάση.

11.  Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές 30mm και 4cm και υποτείνουσα 5cm.

Να υπολογίσετε το εµβαδόν του και το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα.
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12. Oι βάσεις ενος τραπεζίου διαφέρουν κατα 4cm και το ύψος του είναι  υ = 12cm.  Αν

το εµβαδόν του είναι  Ε = 120cm2, να βρεθούν οι βάσεις του.

13. Ένα παραλληλόγραµµο έχει εµβαδόν 28 cm2 και περίµετρο 24cm. Αν η µία πλευρά

του είναι  7cm να βρεθεί η άλλη πλευρά του και τα ύψη του.

14.  Η µεγάλη βάση ενός τραπεζίου είναι τριπλάσια από την µικρή.  Αν το ύψος του

είναι  2,2cm και το εµβαδόν του 44 cm2, να βρεθούν οι δύο βάσεις του.

15.  Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίµετρο 28cm και εµβαδόν 24cm2.  Αν η βάση του

είναι 8 cm  να υπολογιστούν οι ίσες πλευρές και τα ύψη του τριγώνου.

16. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (είναι ΑΒ = 5cm ΑΓ = 12cm  και το ύψος που

αντιστοιχεί στην υποτείνουσα είναι ΑΚ = 4,6cm.  Να υπολογίσετε το µήκος της

υποτείνουσας.

17. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (είναι ΑΓ = 12cm).  Αν το εµβαδό του είναι 96cm2,

να υπολογίσετε την άλλη κάθετη πλευρά του τριγώνου.

18. Το εµβαδόν ενός τριγώνου είναι 18dm2 και ένα από τα ύψη του είναι 300mm.  Να

υπολογιστεί η πλευρά στην οποία αντιστοιχεί το ύψος αυτό.

19. Ένα τετράγωνο έχει το ίδιο εµβαδόν µε ένα τρίγωνο.  Αν η βάση του τριγώνου είναι

12,5cm και το αντίστοιχο ύψος 4cm, να υπολογιστούν το εµβαδόν του τριγώνου, η

πλευρά του τετραγώνου και η περίµετρος του τετραγώνου.

20. Aν το ύψος ενός τριγώνου είναι τετραπλάσιο από την αντίστοιχη βάση και το

εµβαδόν είναι 50cm2, να βρεθούν η βάση και το αντίστοιχο ύψος του τριγώνου.

21. Η περίµετρος ενός παραλληλογράµµου είναι 120cm και η µία πλευρά του 20cm.

Αν το εµβαδόν του είναι 240cm2, να υπολογίσετε τα ύψη του παραλληλογράµµου.
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22. Να βρεθεί το εµβαδόν του οικοπέδου ΑΒΓ∆Ε

αν  ΒΕ = 50m, ΑΗ = 10m, ∆ Ζ = 7m και ΒΓ = 5m.

23.  Η περίµετρος ενός ισόπλευρου τριγώνου είναι 18m και το ύψος του 5,196m. Να

βρείτε το εµβαδό του.

24. Θέλουµε να στρώσουµε το σαλόνι του σπιτιού µας σχήµατος ορθογωνίου, που

έχει µήκος 10,56m και πλάτος 4,96m, µε τετράγωνα πλακάκια πλευράς 0,3m. Πόσο

είναι το εµβαδό  του δωµατίου, του πλακακιού και πόσα πλακάκια θα χρειαστού-

µε;

25. Ο κ. Βαγγέλης έβαλε τζάµια µε διαστάσεις 1,85m και 1,15m  στις 5 µπαλκονόπορ-

τες του καινούριου σπιτιού του. Πόσα  €  θα πληρώσει, αν το κάθε τετραγωνικό

µέτρο τζαµιού στοιχίζει 30€;

26. Ο κήπος του σχολείου σχήµατος ορθογωνίου έχει εµβαδό 81,875m2. Αν το µήκος

του είναι 12,5m ,πόσα µέτρα είναι το πλάτος του;
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Ερώτηση 1

Να δείξετε ότι το εµβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο µε το ηµιγινόµενο

των κάθετων πλευρών του.

Ερώτηση 2

α. Πως υπολογίζεται το εµβαδόν τριγώνου και του παραλληλογράµµου;

β.  Πως υπολογίζεται το εµβαδόν του τραπεζίου;

Άσκηση  1

Να υπολογιστεί το εµβαδόν τραπεζίου µε µεγάλη βάση 35cm και µικρή βάση κατά

8cm µικρότερη, αν το ύψος του τραπεζίου είναι 10cm.

Άσκηση  2

Να υπολογισθούν τα ύψη παραλληλογράµµου, που έχει µία πλευρά 5cm, περίµετρο

26cm και εµβαδόν 20cm2.

Άσκηση  3

Να υπολογιστεί το ύψος που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου,

που έχει κάθετες πλευρές 6cm,  8cm  και υποτείνουσα  10cm.




