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ΑΣΚΗΣΗ 1η  Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ,ΓΑ κατά 

τμήματα ΑΚ, ΑΛ τέτοια ώστε ΒΑ=ΑΚ , ΓΑ=ΑΛ. Να δειχθεί ότι : 

i. Τα τρίγωνα ΑΒΓ , ΑΚΛ είναι ίσα. 

ii. Το ΛΚΓΒ είναι παραλληλόγραμμο. 

iii. ΛΒ=ΚΓ . 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η  Σε τρίγωνο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ , 

προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ και προς τις δύο μεριές κατά ίσα τμήματα 

ΒΔ , ΓΕ . Να δειχθεί ότι : 

i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ , ΑΓΕ είναι ίσα 

ii. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3η  Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  με ΑΒ=ΑΓ φέρνουμε ευθεία 

(ε)//ΒΓ ,  που τέμνει τις ΑΒ ,ΑΓ στα Δ ,Ε αντίστοιχα. Να δειχθεί ότι το 

τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4η  Δίνεται    ̂  και Οδ η διχοτόμος της . Έστω  Α ένα σημείο 

της Οδ . Από το Α φέρνουμε ευθεία (ε) // Οy  , που τέμνει  την Οχ στο Κ . 

Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΟΚΑ είναι ισοσκελές. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 5η  Σε  τρίγωνο ΑΒΓ  και Κ το έκγεντρο.  Από το Κ φέρνουμε 

ευθεία (ε) // ΒΓ , που τέμνει τις ΑΒ , ΑΓ  στα Μ , Ν αντίστοιχα .                  

Να δείξετε ότι: 

i. Το ΚΒΜ  είναι ισοσκελές τρίγωνο . 

ii. Το ΚΝΓ  είναι ισοσκελές τρίγωνο . 

iii. ΜΝ=ΜΒ+ΝΓ. 
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ΑΣΚΗΣΗ 6η  Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε  ̂             .̂      .  

i. Να βρεθούν οι υπόλοιπες γωνίες του τριγώνου. 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 7η  Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε  ̂             .̂      .  

i. Να βρεθούν οι υπόλοιπες γωνίες του τριγώνου. 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 8η  Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε  ̂             .̂      .  

i. Να βρεθούν οι υπόλοιπες γωνίες του τριγώνου. 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 9η  Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με Ο το κέντρο  του . Θεωρώ 

Κ , Λ σημεία των ΑΟ , ΓΟ αντίστοιχα  με ΚΟ=ΟΛ . Να δειχθεί ότι το ΚΒΛΔ 

είναι παραλληλόγραμμο.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 10η  Έστω ΑΒΓΔ ρόμβος με Ο  το κέντρο του . Θεωρούμε Ε , Ζ 

σημεία των ΑΟ , ΟΓ αντίστοιχα  τέτοια ώστε ΕΟ=ΟΔ=ΓΟ=ΒΟ. Να δειχθεί 

ότι το ΒΕΔΖ είναι τετράγωνο . 

  

ΑΣΚΗΣΗ 11η  Στα παρακάτω σχήματα να υπολογιστεί η μεταβλητή χ. 
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ΑΣΚΗΣΗ 12η   Σε τρίγωνο ΑΒΓ με  ̂      θεωρούμε τα σημεία Ζ,Δ,Ε 

μέσα των πλευρών ΑΒ , ΒΓ , ΓΑ . Να δειχθεί ότι : 

i. Ότι ΕΔ//ΑΒ και ΔΖ//ΑΓ . 

ii. Το ΑΕΔΖ είναι παραλληλόγραμμο. 

iii. Το ΑΕΔΖ είναι ορθογώνιο. 

iv. Οι διαγώνιοι ΑΔ , ΕΖ είναι ίσοι. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 13η   Σε τρίγωνο ΑΒΓ θεωρώ ΑΔ= διάμεσο και Ε, Ζ , Η μέσα των 

ΒΔ , ΑΔ , ΑΓ αντίστοιχα . Να δειχθεί ότι : 

i. ΕΖ // ΑΒ 

ii. ΗΔ // ΑΒ 

iii. ΖΗ // ΔΓ 

iv. ΖΗΔΕ  παραλληλόγραμμο. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14η Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ  ΓΔ , ΑΒ=3μ. και ΓΔ=7μ. 

Φέρνουμε τη διάμεσο ΚΛ όπου τέμνει τις διαγώνιες ΑΓ , ΒΔ στα Μ , Ν 

αντίστοιχα. Να βρεθεί η διάμεσος ΚΛ και το τμήμα ΜΝ.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 15η   Σε τρίγωνο ΑΒΓ θεωρώ ΑΚ= ύψος  και Ν, Μ , Λ μέσα των 

ΑΒ, ΑΓ , ΒΓ αντίστοιχα . Να δειχθεί ότι : 

i. ΚΝ=
  

 
 

ii. ΜΛ=//
  

 
 

iii. ΝΜ // ΒΓ 

iv. το ΝΜΛΚ είναι ισοσκελές τραπέζιο . 
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ΑΣΚΗΣΗ 16η   Στο παρακάτω σχήμα να υπολογίσετε τα χ , y . 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 17η  Δύο κύκλοι C , C ΄ τέμνονται στα Α , Β .  Από τα Α , Β 

φέρνουμε ευθείες  , που τέμνουν τους C , C ΄  στα Γ , Δ  και  Γ΄, Δ΄ 

αντίστοιχα  . Να δειχθεί ότι ΓΓ΄//ΔΔ΄. 
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