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ΘΕΜΑ 4 


Σε ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) είναι ΑΒ=ΑΔ.   


α)  Να αποδείξετε ότι θ ΒΔ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Δ.                                        (Μονάδεσ 7)   


β) Να προςδιορίςετε τθ θζςθ ενόσ ςθμείου Ε, ώςτε το τετράπλευρο ΑΒΕΔ να είναι ρόμβοσ. 


         (Μονάδεσ 10)       


γ) Αν επιπλζον είναι γωνία ΒΑΔ=120˚ και οι διαγώνιοι του ρόμβου τζμνονται ςτο ςθμείο Ο, να 


υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τετραπλεφρου ΕΟΒΓ.                (Μονάδεσ 8)     
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ΘΕΜΑ 4 


Δφο κφκλοι (Ο, ρ1), (Κ,ρ2) εφάπτονται εξωτερικά ςτο Ν.  Μια ευθεία (ε) εφάπτεται 


ςτουσ δφο κφκλουσ ςτα ςημεία Α, Β αντίςτοιχα. Η κοινή εφαπτομζνη των κφκλων 


ςτο Ν τζμνει την (ε) ςτο Μ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)   Το Μ είναι μζςον του ΑΒ.                                                                            (Μονάδεσ 7) 


β)   0ˆΟΜΚ 90                                                                                                       (Μονάδεσ 9) 


γ)     0ˆΑΝΒ 90                                                                                                       (Μονάδεσ 9) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  με . Ζςτω ότι τα ςημεία Δ  και Ε  είναι τα μζςα των 


πλευρών ΒΓ και ΑΓ αντίςτοιχα, τζτοια ώςτε  . 


α) Να  δικαιολογήςετε γιατί  .   (Μονάδεσ 8) 


β) Να  υπολογίςετε  


I. τη γωνία .                                                                   (Μονάδεσ 8) 


II. τισ γωνίεσ   και   του τριγώνου ΑΒΓ.                    (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο ακόλουθο σχήμα, η εφαπτομένη του κύκλου στην κορυφή Α του τριγώνου ΑΒΓ 


σχηματίζει γωνία φ=30
ο
 με την πλευρά ΑΒ. Αν το μέτρο του τόξου 


∩


Β∆Γ είναι 160
ο
,  


α) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.                              (Μονάδες 18) 


β) να βρείτε το μέτρο του τόξου
∩


ΑΕΓ .    (Μονάδες 7) 
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ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο και το ΑΓΔΕ 


είναι ορθογώνιο.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


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


γ) Ε∆Α=ΑΓΒ


∧∧


        (Μονάδες 8) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ = 2 ΒΓ, τη γωνία Α αμβλεία και Μ το μζςο 


τησ ΓΔ . Φζρουμε κάθετη ςτην ΑΔ ςτο ςημείο Α, η οποία τζμνει την ΒΓ ςτο Η. Αν η 


προζκταςη τησ ΗΜ τζμνει την προζκταςη τησ ΑΔ ςτο Ε, να αποδείξετε ότι: 


α) Η ΑΜ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΔΑΒ.            (Μονάδεσ 9) 


β) Τα τμήματα ΕΗ, ΔΓ διχοτομοφνται.                   (Μονάδεσ 8) 


γ) 



.                                                          (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Από το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα ΜΔ 


ίσο και παράλληλο προς την πλευρά ΒΑ και ευθύγραμμο τμήμα ΜΕ ίσο και παράλληλο 


προς την πλευρά ΓΑ.  Να αποδείξετε ότι: 


α)   ΔΑ=ΑΕ         (Μονάδες 8) 


β)   Τα σημεία Δ, Α και Ε βρίσκονται στην ίδια ευθεία.                                    (Μονάδες 9) 


γ)    ΔΕ=ΒΓ                                                                                                                  (Μονάδες 8)          


                                             A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται οξεία γωνία 



xOy  και δφο ομόκεντροι κφκλοι (Ο, ρ1) και (Ο, ρ2) με ρ1< ρ2, που 


τζμνουν την Oχ ςτα ςημεία Κ, Α και την Oψ ςτα Λ, Β αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΛ = ΒΚ.        (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ιςοςκελζσ, όπου Ρ το ςημείο τομήσ των ΑΛ και ΒΚ. 


         (Μονάδεσ 8) 


γ) Η ΟΡ διχοτομεί την 



xOy .      (Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε δυο ςθμεία Α και Β τα οποία βρίςκονται ςτο ίδιο μζροσ ωσ προσ μια 


ευθεία (ε), τζτοια ώςτε θ ευθεία ΑΒ δεν είναι κάθετθ ςτθν (ε) . Έςτω Α΄ το 


ςυμμετρικό του Α ωσ προσ τθν ευθεία (ε). 


α) Αν θ  Α΄Β τζμνει τθν ευθεία (ε) ςτο ςθμείο Ο, να αποδείξετε ότι: 


i. Η ευθεία (ε) διχοτομεί τθ γωνία 𝛢𝛰𝛢′ .               (Μονάδεσ 6) 


ii. Οι θμιευθείεσ ΟΑ και ΟΒ  ςχθματίηουν ίςεσ οξείεσ γωνίεσ με τθν ευθεία (ε)                                                         


        (Μονάδεσ 6) 


β) Αν Κ είναι ζνα άλλο ςθμείο πάνω ςτθν ευθεία (ε), να αποδείξετε ότι:  


i. 𝛫𝛢 = 𝛫𝛢΄        (Μονάδεσ 6) 


ii. 𝛫𝛢 + 𝛫𝛣 > 𝛢𝛰 + 𝛰𝛣     (Μονάδεσ 7) A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Καταςκευάζουμε εξωτερικά του τριγϊνου τα 


ιςόπλευρα τρίγωνα ΑΕΒ, ΑΓΔ. Ονομάζουμε Ζ το ςημείο τομθσ των ευιυγράμμων 


τμημάτων ΒΔ, ΓΕ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΑΒΔ είναι ίςα και να γράψετε τα ζεφγη των ίςων γωνιϊν   


(Μονάδεσ 10) 


β) Τα τετράπλευρα ΑΖΓΔ, ΑΖΒΕ είναι εγγράψιμα.           (Μονάδεσ 10)                        


γ) Η γωνία ˆΒΖΓ είναι 1200 .                                                (Μονάδεσ 5)     
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ΘΕΜΑ 2 


Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούμε διάμετρο ΑΒ και τυχαίο σημείο Γ 


του κύκλου. Αν ΑΕ κάθετο στην ΟΓ και ΓΔ κάθετο στην ΑΟ να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο 
∆


∆ΟΕ  είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 13) 


β) Η ΟΖ διχοτομεί τη γωνία 
Λ


ΑΟΓ  και προεκτεινόμενη διέρχεται από το μέσο του 


τόξου ΑΓ.          (Μονάδες 12) 
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ΘΕΜΑ 2 


Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουμε τη διχοτόμο ΑΔ και μια ευθεία (ε) 


παράλληλη προς την ΒΓ, που τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ 


αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 10) 


β) Τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΑΖΔ είναι ίσα.     (Μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το μζςο τησ διαμζςου ΒΔ. Στην προζκταςη τησ ΑΕ 


θεωροφμε ςημείο Ζ τζτοιο ώςτε ΕΖ=ΑΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΒΔΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδεσ 8) 


γ) Το ςημείο Θ είναι βαρφκεντρο του τριγώνου ΒΔΖ.   (Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Με βάςθ τθν ΑΒ καταςκευάηουμε ιςοςκελζσ 


τρίγωνο ΑΔΒ, εκτόσ του τριγώνου ΑΒΓ, με γωνία 120



. Θεωροφμε τα μζςα Ζ και 


Η των πλευρών ΑΔ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


α)  Να αποδείξετε ότι θ ΔΓ είναι μεςοκάκετοσ του ΑΒ.    (Μονάδεσ  8) 


β) Αν θ ΔΓ τζμνει τθν ΑΒ ςτο Θ, να αποδείξετε ότι θ γωνία 



   είναι ορκι.    


         (Μονάδεσ  9) 


γ) Αν θ ΖΚ είναι θ κάκετθ ςτθν ΑΒ από το ςθμείο Ζ, να αποδείξετε ότι 
4



 .      


          (Μονάδεσ   8) 


 


A












 


ΘΕΜΑ 2 


Ένας μαθητής της Α' λυκείου βρήκε έναν τρόπο να κατασκευάζει παράλληλες 


ευθείες. Στην αρχή σχεδιάζει μια τυχαία γωνία ΧΟΨ . Στη συνέχεια με κέντρο την 


κορυφή Ο της γωνίας σχεδιάζει δυο ομόκεντρους διαφορετικούς κύκλους με τυχαίες 


ακτίνες. Ο μικρότερος κύκλος τέμνει τις πλευρές ΟΧ και ΟΨ της γωνίας στα σημεία Α, 


Β αντίστοιχα και ο μεγαλύτερος στα σημεία Γ, Δ. Ισχυρίζεται ότι οι ευθείες που 


ορίζονται από τις χορδές ΑΒ και ΓΔ είναι παράλληλες. Μπορείτε να το 


δικαιολογήσετε;                 (Μονάδες 25) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2  


Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90˚), η διχοτόμος τη γωνίας Γ̂  τέμνει την πλευρά ΑΒ στο 


σημείο Δ. Από το Δ φέρουμε προς την πλευρά ΒΓ την κάθετο ΔΕ, η οποία τέμνει τη ΒΓ 


στο σημείο Ε .  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΔ=ΔΕ                                                                                                                     (Μονάδες 13)       


β) ΑΔ<ΔΒ                                                                                                                     (Μονάδες 12)          


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΔ και ΑΕ αντίςτοιχα η εςωτερική και η εξωτερική 


διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α (Δ, Ε ςημεία τησ ευθείασ ΒΓ). Φζρουμε ΒΖ κάθετη ςτην ΑΔ 


και ΒΗ κάθετη ςτην ΑΕ και θεωροφμε Μ το μζςο του ΔΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΖΒΗ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδεσ 5) 


β) Η γωνία ΗΖΑ  είναι ίςη με τη γωνία ΖΑΓ.     (Μονάδεσ 6) 


γ) Η ευθεία ΗΖ διζρχεται από το Μ.      (Μονάδεσ 6) 


δ) 
2



 .       (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 2 


Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά ίσο 


τμήμα ΜΔ.   


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΔ είναι ίσα.                                (Μονάδες 12) 


β) Τα σημεία Α και Δ ισαπέχουν από την πλευρά ΒΓ.         (Μονάδες 13) 


A












 


ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με  𝛢 = 400 και   𝛣 = 700. Τα ςημεία Δ και Ε είναι τα μζςα των 


ΑΒ και ΑΓ με  𝛥𝛦 = 9 και  𝛦𝛤 = 16. 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ και να βρείτε ποιεσ είναι οι 


ίςεσ πλευρζσ του.    (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε ότι ΒΓ=18.   (Μονάδεσ 8) 


γ) Να υπολογίςετε την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.   (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Φέρουμε, εκτός του τριγώνου, τις 


ημιευθείες Αx και Αy τέτοιες ώστε Αx⊥ΑΒ και Αy⊥ΑΓ. Οι κάθετες στην πλευρά ΒΓ 


στα σημεία Β και Γ τέμνουν τις Αx και Αy στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι ΒΔ=ΓΕ.      (Μονάδες 12) 


β) Αν η γωνία ΒΑΓ είναι ίση με 80
ο
, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΔΑΕ. 


         (Μονάδες 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4  


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ΑΔ, ΒΕ τα φψη του.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΒΓ =2 ΕΔ.                       (Μονάδεσ 6) 


β) 
2



 


 .                      (Μονάδεσ 7) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΕΔΒ είναι εγγράψιμο.            (Μονάδεσ 6) 


δ) 



.                  (Μονάδεσ 6) 
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ΘΕΜΑ 2 


Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ είναι =80°. Παίρνουμε τυχαίο σημείο Ε στην 


πλευρά ΒΓ και κατόπιν τα σημεία Δ και Ζ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα έτσι 


ώστε ΒΔ=ΒΕ και ΓΕ=ΓΖ.  


α) Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΒΔΕ και ΓΖΕ. (Μονάδες 15) 


β) Να υπολογίσετε τη γωνία . (Μονάδες 10) 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και Μ τυχαίο ςημείο τησ 


πλευράσ ΒΓ. Φζρουμε τισ διχοτόμουσ γωνιών ΒΜΑ και ΑΜΓ οι οποίεσ τζμνουν τισ ΑΒ 


και ΑΓ ςτα ςημεία Δ και Ε αντίςτοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι, η γωνία ΔΜΕ είναι ορθή.     (Μονάδεσ 12) 


β) Αν Κ το μζςο του ΔΕ, να αποδείξετε ότι ΜΚ = ΚΑ    (Μονάδεσ 13) 


 


 
 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προζκταςη του φψουσ του ΑΚ θεωροφμε ςημείο Δ ϊςτε 


 . Ζςτω Λ, Μ, Ν τα μζςα των πλευρϊν ΑΒ, ΑΓ και ΒΔ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 7) 


β) Το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόμβοσ .       (Μονάδεσ 9)  


γ)           (Μονάδεσ 9)  


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Φζρουμε τα φψη ΑΚ και ΓΛ. Αν Ε το μζςο τησ πλευράσ ΑΓ τότε : 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΕΛ είναι ιςοςκελζσ.                 (Μονάδεσ 10) 


β) Αν η γωνία Β είναι 800 , να αποδείξετε ότι η ΚΛ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΒΚΕ.  


      (Μονάδεσ 15) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω τρίγωνο 



 , ΑΔ η διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α και Μ το μζςον τησ ΑΒ. Η κάθετη 


από το Μ ςτην ΑΔ τζμνει το ΑΓ ςτο Ε. Η παράλληλη από το Β ςτο ΑΓ τζμνει την 


προζκταςη τησ ΑΔ ςτο Κ και την προζκταςη τησ ΕΜ ςτο Λ 


Να αποδείξετε ότι: 


α)    Τα τρίγωνα ΑΕΜ, ΜΒΛ και ΑΒΚ είναι ιςοςκελή.    (Μονάδεσ 15) 


β)   Το τετράπλευρο ΑΛΒΕ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδεσ 10) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Από τα μέσα Κ και Λ των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 


αντίστοιχα, φέρουμε τα κάθετα τμήματα ΚΕ και ΛΖ στην πλευρά ΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα 
∆


ΚΕΓ και 
∆


ΛΖΒ  είναι ίσα.      (Μονάδες 15) 


β) ΕΗ=ΖΘ, όπου Η , Θ τα μέσα των τμημάτων ΚΓ, ΛΒ αντίστοιχα.  (Μονάδες 10) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ορθογώνιο  τρίγωνο 



  με 90



 . Στθν πλευρά ΒΓ θεωροφμε τα ςθμεία 


Κ, Μ, Λ ώςτε  . Αν  τα ςθμεία Δ και Ε είναι τα μζςα των 


πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι:  


α)  Το τετράπλευρο ΔΕΛΚ είναι παραλλθλόγραμμο.   (Μονάδεσ 13) 


β)  Η διάμεςοσ του τραπεηίου ΚΔΑΜ ιςοφται με 
8


3
 .     ( Μονάδεσ 12) 


 
 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούμε τρεις διαδοχικές ίσες γωνίες ΑΟΒ, ΒΟΓ και ΓΟΑ . 


α) Να αποδείξετε ότι η προέκταση της ακτίνας ΑΟ διχοτομεί τη γωνία ΒΟΓ.      (Μονάδες   10) 


β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις πλευρές του.          (Μονάδες  8)         


γ) Αν με κέντρο Ο και ακτίνα ΟΚ όπου Κ το μέσο της ακτίνας ΟΑ,  γράψουμε έναν άλλο κύκλο 


που θα τέμνει τις ακτίνες ΟΒ και ΟΓ στα σημεία Λ και Μ αντίστοιχα, τότε τα τόξα ΚΜ και ΑΒ 


είναι ίσα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.            (Μονάδες  7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ και το φψοσ του ΑΗ. Αν Δ, Ε και Ζ είναι τα μζςα των 


ΑΒ,ΑΓ και ΒΓ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι :  


α)  το  τετράπλευρο ΔΕΖΗ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.          (Μονάδεσ 8)         


β)  οι γωνίεσ ΗΔΖ και ΗΕΖ είναι ίςεσ .      (Μονάδεσ 8) 


γ)  οι γωνίεσ ΕΔΖ και ΕΗΖ είναι ίςεσ.       (Μονάδεσ 9) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με κζντρο Ο και ΑΒ > ΒΓ,  ΑΓ=2ΒΓ. Στην προζκταςη τησ 


πλευράσ ΔΑ  (προσ το Α) παίρνουμε ςημείο Ε ώςτε ΔΑ=ΑΕ.   


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδεσ 8) 


ii. Το  τρίγωνο ΕΒΔ είναι ιςόπλευρο.                              (Μονάδεσ 9) 


β) Αν η ΕΟ τζμνει την πλευρά ΑΒ ςτο ςημείο Ζ, να αποδείξετε ότι ΔΖΕΒ.  


(Μονάδεσ 8) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στισ προεκτάςεισ των πλευρών ΒΑ και ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε τα τμήματα 


ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ.  


Να αποδείξετε ότι  


α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίςα.   (Μονάδεσ 12) 


β)   Η προζκταςη τησ διαμζςου ΑΜ προσ το μζροσ τησ κορυφήσ Α διχοτομεί την 


πλευρά ΕΔ του τριγώνου ΔΑΕ.     (Μονάδεσ 13) 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Στην προζκταςη τησ πλευράσ ΑΒ παίρνουμε τμήμα 


ΒΕ=ΑΒ και ςτην προζκταςη τησ πλευράσ ΑΔ τμήμα ΔΖ=ΑΔ.  


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) 


β) Αν Κ και Λ είναι τα μζςα των ΒΕ και ΔΖ αντίςτοιχα, τότε ΚΛ// ΔΒ και ΚΛ =
3


2
ΔΒ. 


                                                           (Μονάδεσ 9) 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο παρακάτω ςχήμα φαίνονται οι θζςεισ ςτο χάρτη πζντε χωριών Α, Β, Γ, Δ και Ε 


και οι δρόμοι που τα ςυνδζουν. Το χωριό Ε ιςαπζχει από τα χωριά Β, Γ και επίςησ 


από τα χωριά Α και Δ. 


α)  Να  αποδείξετε ότι:  


i. η απόςταςη των χωριών Α και Β είναι ίςη με την απόςταςη των χωριών Γ και 


Δ.         (Μονάδεσ 5) 


ii. αν οι δρόμοι  ΑΒ και  ΓΔ  ζχουν  δυνατότητα να  προεκταθοφν, να αποδείξετε 


ότι αποκλείεται να ςυναντηθοφν.     (Μονάδεσ 5)   


iii. τα χωριά Β και Γ ιςαπζχουν από τον δρόμο ΑΔ.   (Μονάδεσ 8) 


β) Να προςδιορίςετε γεωμετρικά το ςημείο του δρόμου ΑΓ που ιςαπζχει από τα 


χωριά Α και Δ.        (Μονάδεσ 7) 
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A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνονται δυο ίσοι κύκλοι (Ο,ρ) και (Κ,ρ) με ΟΚ=ρ, οι οποίοι τέμνονται στα σημεία Α 


και Δ.  


α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΟΑΚ είναι ισόπλευρο.           (Μονάδες 10) 


β. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΚ.           (Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΔΕΒ, με ΑΔ//ΒΕ, ςτο οποίο ιςχφει ότι ΑΒ=ΑΔ+ΒΕ, και Ο  το μζςον 


τθσ ΔΕ. Θεωροφμε ςθμείο Ζ ςτθν ΑΒ τζτοιο ώςτε ΑΖ=ΑΔ και ΒΖ=ΒΕ .  


Αν γωνία ˆΔΑΖ φ , 


α) να εκφράςετε τθ  γωνία ΑΖΔ ςε ςυνάρτθςθ με τθ φ.   (Μονάδεσ 8) 


β) να εκφράςετε τθ γωνία ΕΖΒ ςε ςυνάρτθςθ με τθ φ.   (Μονάδεσ 8) 


γ) να αποδείξετε ότι οι ΟΑ και ΟΒ είναι μεςοκάθετοι των τμθμάτων ΔΖ και ΖΕ 


αντίςτοιχα.          (Μονάδεσ 9) 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα  ςημεία  Δ  και Ε είναι τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 


αντίςτοιχα. Επιπλζον ιςχφουν ΑΔ=ΕΔ=ΔΒ με ΑΕ=8 και ΔΒ=10. 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδεσ 6) 


β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 10) 


γ) Να υπολογίςετε την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.        (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


α) Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ θεωροφμε Κ, Λ, Μ, Ν τα μζςα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ 


αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόμβοσ.     


(Μονάδεσ 15) 


β) Σε ζνα τετράπλευρο ΑΒΓΔ τα μζςα Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ 


αντίςτοιχα είναι κορυφζσ ρόμβου. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ, πρζπει να είναι 


απαραίτητα ορθογώνιο; Να τεκμηριώςετε τη θετική ή αρνητική ςασ απάντηςη. 


                   (Μονάδεσ 10) 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ˆ 90
o


A = , B̂  = 35
ο
 και Μ το μέσο της ΒΓ.  


α) Να υπολογίσετε τη γωνία Γ.                           (Μονάδες 10) 


β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΜΒ.                  (Μονάδες 15) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Ζςτω Ε το ςυμμετρικό ςημείο του Β ωσ προσ το Δ και Η 


είναι το μζςο τησ ΑΔ. Θ προζκταςη τησ ΓΔ τζμνει την ΑΕ ςτο Θ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) 
ΑΒ


ΔΘ
2


                                       (Μονάδεσ 8) 


β) Τα τρίγωνα ΑΔΘ και ΗΔΓ είναι ίςα.       (Μονάδεσ 9) 


γ) Θ ΓΗ είναι κάθετη ςτην ΑΕ.                     (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A=90o). Φζρουμε τη διάμεςο του ΑΜ την οποία 


προεκτείνουμε (προσ το μζροσ του Μ) κατά τμήμα ΜΔ = ΑΜ. Θεωροφμε ευθεία ΔΚ 


κάθετη ςτη ΒΓ,  η οποία τζμνει τη διχοτόμο τησ γωνίασ Β ςτο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι ορθογώνιο     (Μονάδεσ 8) 


α) 
2


90



 


           (Μονάδεσ 8) 


β)  ΔΕ = ΒΔ           (Μονάδεσ 9) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και Α΄, Γ΄ οι προβολζσ των κορυφών Α και Γ ςτθ 


διαγώνιο ΒΔ. Αν τα ςθμεία Α΄ και Γ΄ δεν ταυτίηονται , να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΑ΄// ΓΓ΄   (Μονάδεσ 8) 


β) ΑΑ΄=ΓΓ΄   (Μονάδεσ 10)  


β) Το τετράπλευρο ΑΓ΄ΓΑ΄ είναι παραλλθλόγραμμο.          (Μονάδεσ 7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Σε κφκλο κζντρου Ο θεωροφμε τα ίςα τόξα ΑΒ και ΑΓ, το καθζνα ίςο με 120. Ζςτω Δ 


και Ε τα μζςα των τόξων ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςόπλευρο.     (Μονάδεσ 8)  


β) Τα τρίγωνα ΑΗΔ και ΑΘΕ είναι ίςα και να υπολογίςετε τισ γωνίεσ τουσ. 


(Μονάδεσ 10) 


γ) Θ χορδή ΔΕ τριχοτομείται από τισ χορδζσ ΑΒ και ΑΓ.    


(Μονάδεσ 7) 


 


 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ > ΑΔ και οι διχοτόμοι των γωνιών του ΑΡ, ΒΕ, 


ΓΣ και ΔΤ (όπου Ρ, Ε ςτην ΔΓ και Σ, Τ ςτην ΑΒ) τζμνονται ςτα ςημεία Κ, Λ, M και N 


όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχήμα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) το τετράπλευρο ΔΕΒΤ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδεσ 7) 


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


γ) ΛΝ // ΑΒ         (Μονάδεσ 5)  


δ) ΛΝ = ΑΒ – ΑΔ        (Μονάδεσ 5) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ιςοςκελζσ τρίγωνο 



  με 120



. Φζρουμε ημιευθεία Αx κάθετη ςτην ΑΓ 


ςτο Α, η οποία τζμνει τη ΒΓ ςτο Δ.  Ζςτω Λ το μζςο του ΑΒ και  Κ το μζςο του ΔΓ. 


Να αποδείξετε ότι:   


α) Το τρίγωνο 



  είναι ιςοςκελζσ        (Μονάδεσ 8) 


β)  2          (Μονάδεσ 8) 


γ) //          (Μονάδεσ 5) 


δ) ΑΚ=2ΛΔ         (Μονάδεσ 4) 
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A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ // ΓΔ στο οποίο η διαγώνιος ΒΔ είναι ίση με την 


πλευρά ΑΔ. Αν η γωνία  ̂       και η γωνία    ̂     , να υπολογίσετε τη γωνία 


   ̂.               (Μονάδες 25) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι 


ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου (ΑΔ, ΒΓ, ΓΖ, ΔΗ, ΖΚ, ΗΛ) που είναι στερεωμένα με 


έντεκα καρφιά (Α, Β, Γ, Δ, Θ, Ε, Μ, Η, Κ, Λ, Ζ). Αν το σημείο Θ, είναι μέσο των 


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


αποδείξετε ότι: 


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


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


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


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με oˆ ˆA Δ 90= = , ΑΒ > ΓΔ, ΒΓ = 4ΓΔ και Β̂ 60
ο


= .  Φέρουμε την 


ΓΗ ΑΒ⊥  και θεωρούμε τα μέσα Ε και Ζ των πλευρών ΑΔ και ΒΓ αντιστοίχως. 


 Να δείξετε ότι: 


α) ΑΒ = 3ΓΔ.        (Μονάδες 12) 


β) Το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με Ο το ςημείο τομήσ των διαγωνίων του και Κ το  


μζςο του ΓΔ. Προεκτείνουμε το τμήμα ΟΚ κατά τμήμα  . Θ ΒΗ τζμνει τη 


διαγώνιο ΑΓ ςτο Θ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Τα τμήματα ΟΓ και ΒΗ διχοτομοφνται.     (Μονάδεσ 8) 


β)    .                                                    (Μονάδεσ 9) 


γ)  Τα τρίγωνα 



  και 



  είναι ίςα.     (Μονάδεσ 8) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ευθεία (ε) και δυο 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 και 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 παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την 


απάντησή σας: 


1) ΑΔ < ΒΓ            (Μονάδες 4) 


2) ΑΔ = ΒΓ.           (Μονάδες 4) 


ii) να εκφράσετε το τμήμα ΜΝ σε σχέση με τα τμήματα ΑΔ, ΒΓ στις δυο 


προηγούμενες περιπτώσεις.                                   (Μονάδες 6) 


β) Αν η ευθεία (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) 


 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διάμεσός του ΑΜ. Φέρουμε ημιευθεία 


      προς το ημιεπίπεδο που δεν ανήκει το Α και παίρνουμε σε αυτήν τμήμα 


ΓΔ= ΑΒ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Η γωνία    ̂ είναι ίση με τη γωνία    ̂ .        (Μονάδες 12) 


β) Η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας    ̂.        (Μονάδες 13) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) , με ΑΒ=6, ΒΓ=4 και  0Γ̂ 60 . Δίνονται 


επίςθσ τα φψθ ΑΕ και ΒΖ από τισ κορυφζσ Α και Β αντίςτοιχα. 


α) Να υπολογίςετε τισ υπόλοιπεσ γωνίεσ του τραπεηίου ΑΒΓΔ.                (Μονάδεσ 6)  


β) Να αποδείξετε τα τρίγωνα ΑΕΔ, ΒΖΓ είναι ίςα.                                        (Μονάδεσ 10) 


γ) Να υπολογίςετε τθν περίμετρο του ΑΒΓΔ.                                                (Μονάδεσ 9)        


              


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ) και θ διχοτόμοσ του ΒΔ. Από το Δ 


φζρουμε   και ονομάηουμε Ζ το ςθμείο ςτο οποίο θ ευθεία ΕΔ τζμνει τθν 


προζκταςθ τθσ ΒΑ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ιςοςκελζσ.                                                (Μονάδεσ 6)         


β)Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΖ είναι ίςα.                                              (Μονάδεσ 6)       


γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεςοκάθετθ των τμθμάτων ΑΕ και ΖΓ.     (Μονάδεσ 6) 


δ)Το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                     (Μονάδεσ 7)                 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ > ΑΒ και Δ, Ε, Ζ τα μζςα των πλευρών του ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ 


αντίςτοιχα. Αν η διχοτόμοσ τησ γωνίασ Β τζμνει την ΖΕ ςτο ςημείο Μ και την 


προζκταςη τησ ΔΕ ςτο ςημείο Ν, να αποδείξετε ότι: 


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


β) Τα τρίγωνα ΒΖΜ και ΜΕΝ είναι ιςοςκελή.             (Μονάδεσ 10) 


γ) ΒΖ + ΝΕ =ΔΓ                 (Μονάδεσ 8) 


 
 


 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα ςημεία Δ και Ε των πλευρϊν ΑΒ και ΑΓ 


αντίςτοιχα, ϊςτε να είναι ΑΔ=ΓΕ. Ζςτω Ο το ςημείο τομήσ των ΓΔ και  ΒΕ.  


α) Να αποδείξτε ότι: 


i. ˆ ˆΒΕΓ ΓΔΑ .       (Μονάδεσ 10) 


ii. 0ˆ 120  .        (Μονάδεσ 10) 


β) Να εξετάςετε αν το τετράπλευρο ΑΕΟΔ είναι εγγράψιμο. Να αιτιολογήςετε την 


απάντηςή ςασ.         (Μονάδεσ 5) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο ακόλουθο σχήμα, η ΑΔ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ και το Ε είναι σημείο 


στην προέκταση της  ΑΔ , ώστε ΔΕ=ΑΔ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΒ=ΓΕ                                                         (Μονάδες 12) 


β)                                               (Μονάδες 13) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούμε την ακτίνα ΟΑ και τη χορδή ΒΓ 


κάθετη στην ΟΑ στο μέσο της Μ. 


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΟΒ είναι ρόμβος.    (Μονάδες 10) 


β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΓΟΒ.    (Μονάδες 15) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και Δ, Ε τα μζςα των πλευρών του ΑΒ και 


ΑΓ αντίςτοιχα. Στην προζκταςη τησ ΔΕ (προσ το Ε) θεωροφμε ςημείο Λ ώςτε ΕΛ = ΑΕ 


και ςτην προζκταςη τησ ΕΔ (προσ το Δ) θεωροφμε ςημείο Κ τζτοιο ώςτε ΔΚ = ΑΔ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΚΔ = ΛΕ.         (Μονάδεσ 6) 


β) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ορθογώνια.    (Μονάδεσ 9) 


γ) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 10) 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΒΑ (προς το Α) και την 


πλευρά ΔΓ (προς το Γ) κατά τμήματα ΑΕ = ΑΒ και ∆Γ=ΓΖ . 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Ε∆=ΒΖ                                                                          (Μονάδες 13) 


β) Το τετράπλευρο ΕΒΖΔ είναι παραλληλόγραμμο.     (Μονάδες 12) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι 0ˆ 120B και . Έστω ΕΖ η διάμεσος του 


τριγώνου ΔΕΓ. 


α) Να  υπολογίσετε τις γωνίες Α και  Γ  του παραλληλογράμμου.     (Μονάδες 8)  


β) Αν Κ είναι το μέσο της πλευράς ΑΒ, να αποδείξετε ότι ΕΖ=ΑΚ.      (Μονάδες 9)                                     


γ) Να  υπολογίσετε τη γωνία ΕΖΓ.                                                             (Μονάδες 8)       


            


 A












 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο 



  με ΑΒ<ΑΓ. Φζρνουμε τμήμα ΒΔ κάθετο ςτην  ΑΒ και με 


  και τμήμα ΓΕ κάθετο ςτην ΑΓ με  . Θεωροφμε τα μζςα Ζ και Θ 


των ΑΔ και ΑΕ καθώσ και τη διχοτόμο ΑΔ τησ γωνία 



 . 


α)  Να αποδείξετε ότι  .           (Μονάδεσ  9) 


β) Αν Κ τυχαίο ςημείο τησ διχοτόμου Αδ, να αποδείξετε ότι το Κ ιςαπζχει από τα 


μζςα Ζ και Θ.                (Μονάδεσ  9) 


γ) Αν το Κ είναι ςημείο τησ διχοτόμου Αδ τζτοιο ώςτε ΚΖ=ΑΖ,  να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΑΖΚΘ  είναι ρόμβοσ.         (Μονάδεσ 7) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


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)      


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


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


ΑΝ = ΚΓ .  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. τα τρίγωνα ΑΝΔ και ΒΓΚ είναι ίσα ,    (Μονάδες 8) 


ii. το τετράπλευρο ΝΒΚΔ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδες 8) 


β)  Αν Ε και Ζ είναι τα μέσα των ΝΔ και ΔΚ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΝΚΖΕ είναι τραπέζιο .     (Μονάδες 9) 


       


A












ΘΕΜΑ 4 


Έςτω κφκλοσ (Ο, ρ) και Ε το μζςον του τόξου του ΒΓ.  Μια ευθεία (ε) εφάπτεται ςτο 


κφκλο ςτο Ε. Οι προεκτάςεισ των ΟΒ, ΟΓ τζμνουν την ευθεία (ε) ςτα ςημεία Ζ και Η 


αντίςτοιχα . Να αποδείξετε ότι : 


α) ΒΓ//ΖΗ                                                                                                               (Μονάδεσ 5) 


β) ΟΖ=ΟΗ                                                                                                               (Μονάδεσ 5) 


γ) Αν Β μζςον τησ ΟΖ  


i. να αποδείξετε ότι 
ˆΖΟΗˆΒΕΖ
4


                                                                (Μονάδεσ 8) 


ii. να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΖΟΗ.                                  (Μονάδεσ 7)                      


 


 


 A












 
ΘΕΜΑ 4 


α) Σε ρόμβο ΑΒΓΔ θεωροφμε Κ, Λ, Μ, Ν τα μζςα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ 


αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.     


(Μονάδεσ 13) 


β) Να αποδείξετε ότι τα μζςα των πλευρών ενόσ ορθογωνίου είναι κορυφζσ 


ρόμβου.  


(Μονάδεσ 12) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( °= 90Â ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας 


∧


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


σημείο Ε.  Να αποδείξετε ότι: 


α)  ΑΔ= 
2


ΒΓ
                                                                                                                 (Μονάδες 8)               


β) Το τρίγωνο ΔΕΓ είναι ορθογώνιο.                                                                       (Μονάδες 8)                   


γ) ΔΕ=
2


ΑΓ
                                                                                                                    (Μονάδες 9)                        


 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουμε δυο διαμέτρους του ΑΒ και ΓΔ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Οι χορδές ΑΓ και ΒΔ του κύκλου είναι ίσες.             (Μονάδες 13) 


β) Το τετράπλευρο ΑΓΒΔ είναι ορθογώνιο.                                            (Μονάδες 12) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΓΔ και ΑΒ = ΑΔ + ΒΓ. Αν θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Δ 


τζμνει τθν ΑΒ ςτο ςθμείο Μ, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΔΜ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΜΒΓ είναι ιςοςκελζσ.       (Μονάδεσ 9) 


γ) Η ΓΜ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Γ του τραπεηίου.   (Μονάδεσ 8) 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με  80Â  και  ˆ20B̂ ,  και ΑΔ η διχοτόμοσ τησ γωνίασ Â . 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ̂ και ̂ .               (Μονάδεσ 12)            


β) Φζρουμε από το Δ ευθεία παράλληλη ςτην ΑΒ, που τζμνει την ΑΓ ςτο Ε. Να υπολογίςετε τισ 


γωνίεσ  ˆ,ˆ  .                                             (Μονάδεσ 13)     


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και από σημείο Μ της πλευράς ΒΓ φέρουμε τα κάθετα τμήματα 


ΜΔ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν ΜΔ = ΜΕ, τότε τα τρίγωνα ΑΜΔ και ΑΜΕ είναι ίσα.    (Μονάδες 13) 


β) Αν ΑΒ = ΑΓ και Μ μέσο του ΒΓ, τότε ΜΔ = ΜΕ.    (Μονάδες 12) 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΚ και ΓΛ, τα οποία τέμνονται στο Ι. 


Αν Μ και Ν τα μέσα των ΒΙ και ΓΙ αντίστοιχα, να αποδείξετε: 


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)  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A







 


Εκφώνηση 


Δραστηριότητας 


 


 


Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΚ και ΓΛ, τα 


οποία τέμνονται στο Ι. Αν Μ και Ν τα μέσα των ΒΙ και ΓΙ 


αντίστοιχα, να αποδείξετε: 


              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 


 
Ενδεικτική 


Απάντηση 


 


ΘΕΜΑ   4 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ 


ΑΠΑΙΤΗΣΗ της  


δραστηριότητας  


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται γωνία 



xOy  και σημείο Α στο εσωτερικό της. Από το Α φέρνουμε τις κάθετες 


ΑΒ, ΑΓ προς τις πλευρές Οx , Oy της γωνίας αντίστοιχα, και ονομάζουμε Μ το μέσο 


του ΟΑ.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) Το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές.              (Μονάδες 10) 


β) 



  = 2



xOy                           (Μονάδες 15) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Από εξωτερικό ςημείο Ρ ενόσ κφκλου (Ο,ρ) φζρνουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ 


και ΡΒ. Αν Μ είναι ζνα τυχαίο εςωτερικό ςημείο του ευθυγράμμου τμήματοσ ΟΡ,  


να αποδείξετε ότι: 


α) τα τρίγωνα ΡΑΜ και PMB είναι ίςα.  (Μονάδεσ 12) 


β) οι γωνίεσ 𝛭𝛢𝛰  και 𝛭𝛣𝛰  είναι ίςεσ.  (Μονάδεσ 13) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνονται οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ, ΒΕ ,ΓΖ,  τα φψη από τισ κορυφζσ Β, Γ αντίςτοιχα και 


Η το ορθόκεντρο του τριγϊνου. Επίςησ δίνονται ταΜ, Ν, Κ, Λ μζςα των 


ευθυγράμμων τμημάτων ΑΒ, ΑΓ, ΓΗ, ΒΗ αντίςτοιχα. 


α)  Να αποδείξετε ότι: 


i. ΜΝ=ΛΚ       (Μονάδεσ 6) 


ii. ΝΚ=ΜΛ=
ΑΗ


2       
 (Μονάδεσ 6) 


iii. Το τετράπλευρο ΜΝΚΛ είναι ορθογϊνιο.   (Μονάδεσ 6) 


β) Αν το Ο είναι το μζςο τησ ΒΓ, να αποδείξετε ότι  το 0ˆΜΟΚ 90 . (Μονάδεσ 7) 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ κατά 


τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η.   


Να αποδείξετε ότι:  


α)  το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.                                    (Μονάδες 7)  


β)  το ΔΕΓΒ είναι παραλληλόγραμμο.                                 (Μονάδες 9)    


γ) η ΑΗ είναι διάμεσος του ΒΑΕ τριγώνου.                      (Μονάδες 9)  


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρουμε τα 


κάθετα τμήματα ΜΔ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι 


α) ΜΔ=ΜΕ       (Μονάδες 12) 


β) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές    (Μονάδες 13) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε ευκεία (ε) και δυο ςθμεία Α και Β εκτόσ αυτισ, τα οποία βρίςκονται ςτο 


ίδιο θμεπίπεδο ςε ςχζςθ με τθν (ε) ζτςι ώςτε, θ ευκεία ΑΒ να μθν είναι κάκετθ ςτθν 


(ε). Έςτω Α΄ και Β΄ τα ςυμμετρικά ςθμεία των Α και Β αντίςτοιχα ωσ προσ τθν ευκεία 


(ε).  


α) Αν θ μεςοκάκετοσ του ΑΒ τζμνει τθν ευκεία (ε) ςτο ςθμείο Κ , να αποδείξετε ότι  


το Κ ανικει και ςτθ μεςοκάκετο του Α΄Β΄.                                                   (Μονάδεσ 10)   


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΒ’Α’ είναι τραπζηιο.         (Μονάδεσ 8)   


γ) Να βρείτε τθ ςχζςθ των ευκειών ΑΒ και τθσ ευκείασ (ε) ώςτε το τετράπλευρο 


ΑΒΒ’Α’ να είναι ορκογώνιο. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.         (Μονάδεσ 7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), το ύψος του ΑΔ και τα μέσα Ε και Ζ των 


πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  


Να αποδείξτε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΓΔΖ είναι ίσα.       (Μονάδες 15) 


β) Το τετράπλευρο ΑΖΔΕ είναι ρόμβος.                                        (Μονάδες 10) 


 


 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (𝛢 = 900) με 𝛤 = 400. Ζςτω Δ τυχαίο ςημείο 


τησ πλευράσ  ΑΓ  και  𝛥𝛦 ⊥ 𝛣𝛤.   


Να υπολογίςετε:  


α) τισ γωνίεσ του τριγώνου ΔΕΓ.                                            (Μονάδεσ 10 )  


β) τισ γωνίεσ του τετραπλεφρου ΑΔΕΒ.                              (Μονάδεσ 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (με 0Α̂ 90 ) και η διχοτόμοσ  τησ γωνίασ Γ̂ τζμνει την 


πλευρά ΑΒ ςτο ςημείο Δ, τζτοιο ώςτε ΓΔ=ΔΒ=2cm. Να αποδείξετε ότι: 


α)  0Β̂ 30 .                                                                                                           (Μονάδεσ 12)  


β)  ΑΒ=3cm                                                                                                           (Μονάδεσ 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και η διάμεσός του ΑΔ τέτοια ώστε 
ο


30=∆ΑΒ


∧


. 


Θεωρούμε σημείο Ε στην ΑΓ τέτοιο ώστε ΑΔ = ΑΕ.  


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.  (Μονάδες 8) 


β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΔΕ.    (Μονάδες 9) 


γ) Να υπολογίσετε τη γωνία ΕΔΓ.      (Μονάδες 8) 


 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και 



 2 . Φζρουμε το φψοσ 


του ΑΔ και ςημείο Ε ςτην προζκταςη τησ ΑΒ τζτοιο ϊςτε ΒΕ = ΒΔ.  


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγϊνου ΒΔΕ.    (Μονάδεσ 9) 


β) Να αποδείξετε ότι: 


i. BE = 
2



         (Μονάδεσ 8) 


ii. ΑΕ = ΓΔ         (Μονάδεσ 8) 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνονται δυο ίςα ιςοςκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ΑΒΔ (ΑΒ=ΑΔ), τζτοια ώςτε οι 


πλευρζσ τουσ ΑΓ και ΒΔ να είναι κάθετεσ. Τα ςημεία Κ και  Λ είναι τα μζςα των 


τμημάτων ΑΔ και ΒΓ αντίςτοιχα.  


 Να αποδείξετε ότι: 


α)  ΕΔ=ΕΓ . (Μονάδεσ 7) 


β)  ΔΓ//ΑΒ . (Μονάδεσ 8) 


γ)  Το τρίγωνο ΕΚΛ είναι ιςοςκελζσ  και ΚΛ//ΑΒ.   (Μονάδεσ 10) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ τζτοιο ώςτε αν φζρουμε την κάθετη ςτην ΑΓ ςτο 


κζντρο του Ο, αυτή τζμνει την προζκταςη τησ ΑΔ ςε ςημείο Ε τζτοιο ώςτε ΔΕ=ΑΔ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 7) 


β) Το τετράπλευρο ΒΓΕΔ  είναι παραλληλόγραμμο.             (Μονάδεσ 9) 


γ) Το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 9) 


 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), και τυχαίο ςημείο Μ τησ πλευράσ ΒΓ. Από 


το ςημείο Μ φζρουμε ευθεία κάθετη ςτην πλευρά ΒΓ που τζμνει τισ ευθείεσ ΑΒ και 


ΑΓ ςτα ςημεία Ε και Θ αντίςτοιχα. Αν ΑΔ και ΑΗ τα φψη των τριγϊνων ΑΒΓ και ΑΘΕ 


αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι:  


α) 90



 .        (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΑΘΕ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 8) 


γ) ΜΘ+ΜΕ = 2ΑΔ.         (Μονάδεσ 9) 


 


 
 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Μ το μζςο τησ πλευράσ ΔΓ. Φζρουμε κάθετη 


ςτην ΑΜ ςτο ςημείο τησ Μ, η οποία τζμνει την ευθεία ΑΔ ςτο ςημείο Ρ και την ΒΓ 


ςτο Σ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΔΡ = ΣΓ.         (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΑΡΣ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 8) 


γ) ΑΣ = ΑΔ + ΓΣ.        (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ  και ςημεία Κ, Λ τησ διαγωνίου του ΒΔ, τζτοια ώςτε 


να ιςχφει ΒΚ=ΚΛ=ΛΔ . 


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΚΓΛ  είναι παραλληλόγραμμο.                 


            (Μονάδεσ 10) 


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


το ΑΚΓΛ  είναι ρόμβοσ.                                             (Μονάδεσ 8)                              


γ) Ποιά πρζπει να είναι η ςχζςη των διαγωνίων του αρχικοφ παραλληλογράμμου 


ΑΝΓΔ, ώςτε το ΑΚΓΛ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.                       


            (Μονάδεσ 7) 


                     


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα οι γωνίεσ ˆ ˆΑ, Β  είναι ορθζσ και επιπλζον ΑΔ=ΒΓ και ΑΓ=ΒΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΓΔ και ΒΓΕ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 13) 


β) Αν η γωνία 40



τότε το τρίγωνο ΔΓΕ είναι ορθογώνιο και ιςοςκελζσ.                  


(Μονάδεσ 12) 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και ςημείο Δ ςτην προζκταςη τησ ΒΓ. Από 


το Δ φζρουμε ΔΚ κάθετη ςτην ΑΒ και ΔΕ κάθετη ςτην προζκταςη τησ ΑΓ. Από το 


ςημείο Γ φζρουμε ΓΗ κάθετη ςτην ΑΒ και ΓΖ κάθετη ςτην ΚΔ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) H γωνία ΖΓΔ είναι ίςη με τη γωνία Β.     (Μονάδεσ 4)  


β) Η ΓΔ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΖΓΕ.     (Μονάδεσ 4) 


γ) Το τρίγωνο ΔΖΕ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 9) 


δ) ΔΚ – ΔΕ = ΗΓ        (Μονάδεσ 8) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ  με  και . 


 


Να αποδείξτε ότι: 


α)                                                                                     (Μονάδες 8) 


β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές.                                               (Μονάδες 10) 


β) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος  ΑΓ.               (Μονάδες 7) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω ςχιματοσ τα ςθμεία  Δ  και Ε είναι τα μζςα των 


πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, ΑE=8 , ΕΔ=9 και ΔΒ=10 . 


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΓΒ είναι τραπζηιο.   (Μονάδεσ 8) 


β) Να υπολογίςετε το μικοσ  τθσ πλευράσ ΒΓ.  (Μονάδεσ 8) 


γ) Να ςυγκρίνετε τισ περιμζτρουσ του τριγώνου ΑΒΓ και του τετραπλεφρου ΔΕΓΒ. 


     (Μονάδεσ 9)  


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο κυρτό εξάγωνο ΑΒΓΔΕΖ ιςχφουν τα εξήσ:  𝛼 = 𝛽 , 𝛾 = 𝛿  και 휀 = 휁 . 


α) Να υπολογίςετε το άθροιςμα 𝛼 + 𝛾 + 휀 .     (Μονάδεσ 8) 


β) Αν οι πλευρζσ ΑΖ και ΔΕ προεκτεινόμενεσ τζμνονται ςτο Η και οι πλευρζσ ΑΒ και 


ΔΓ προεκτεινόμενεσ τζμνονται ςτο Θ, να αποδείξετε ότι: 


i. Οι γωνίεσ Α και Η είναι παραπληρωματικζσ                        (Μονάδεσ 10) 


ii. Το τετράπλευρο ΑΘΔΗ είναι παραλληλόγραμμο.  (Μονάδεσ 7) 


 


  


 


 A












 


 


ΘΕΜΑ  2 


Δίνεται γωνία xOy και η διχοτόμοσ τησ Οδ. Θεωροφμε ςημείο Μ τησ Οδ και ςημεία Α 


και Β ςτισ ημιευθείεσ Οx και Oy αντίςτοιχα, τζτοια ώςτε ΟΑ=ΟΒ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) MA=MB.                                                                   (Μονάδεσ 15) 


β) Η Οδ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ˆAMB .             (Μονάδεσ 10) 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και στο εσωτερικό του θεωρούμε τα σημεία Γ, Δ  


ώστε να ισχύει ΑΓ= ΓΔ= ΔΒ.  Επίσης θεωρούμε σημείο Ο εκτός του ευθυγράμμου  


τμήματος ΑΒ έτσι ώστε να ισχύουν  ΟΓ=ΑΓ και ΟΔ=ΔΒ. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. η γωνία ˆΓΟΔ είναι 60
0
              (Μονάδες 9) 


ii. οι γωνίες ˆΟΑΓ  , ˆΟΒΔ  είναι ίσες και κάθε μια ίση με 30
0
.    (Μονάδες 9) 


β) Αν Μ το μέσον του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, να αποδείξετε ότι 2ΟΜ=ΟΑ.    


 (Μονάδες 7) 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Σε τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) είναι ΓΔ= 2ΑΒ. Επίσης τα 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) 


β) Να δείξετε ότι, τα σημεία Θ, Ι είναι μέσα των ΑΕ, ΒΕ αντίστοιχα.
                     


   (Μονάδες  5) 


γ)  Να δείξετε ότι ΖΗ = 
3


2
 ΑΒ.                 (Μονάδες 10)


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΑΒ = ΑΔ και ΓΒ = ΓΔ. Αν Ε το ςημείο τομήσ των 


προεκτάςεων των ΒΑ και ΓΔ και Ζ το ςημείο τομήσ των προεκτάςεων των ΔΑ και ΓΒ 


να αποδείξετε ότι: 


α) Η ΓΑ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΒΓΔ.     (Μονάδεσ 7) 


β) ΓΖ = ΓΕ                                                 (Μονάδεσ 9) 


γ) ΕΖ // ΒΔ                                                 (Μονάδεσ 9) 


 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα η ευθεία  ε  εφάπτεται του κφκλου (O,ρ) ςτο ςημείο Γ. 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ x,y και ω δικαιολογώντασ ςε κάθε περίπτωςη την 


απάντηςή ςασ.         (Μονάδεσ  15) 


β) Να βρείτε το είδοσ του τριγώνου ΟΑΓ ωσ προσ τισ πλευρζσ.    (Μονάδεσ 10) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ςτην προζκταςη τησ ΓΒ (προσ το Β) θεωροφμε ςημείο Δ 


τζτοιο ώςτε ΒΔ =ΑΒ ενώ ςτην προζκταςη τησ ΒΓ (προσ το Γ) θεωροφμε ςημείο Ε 


τζτοιο ώςτε ΓΕ = ΓΑ.  


Αν οι εξωτερικοί διχοτόμοι των γωνιών Β και Γ τζμνουν τισ ΑΔ και ΑΕ ςτα ςημεία Κ 


και Λ αντίςτοιχα, και η ΚΛ τζμνει τισ ΑΒ και ΑΓ ςτα ςημεία Μ και Ν αντίςτοιχα,  


να αποδείξετε ότι: 


α) Τα ςημεία Κ και Λ είναι μζςα των ΑΔ και ΑΕ αντίςτοιχα.   (Μονάδεσ 8) 


β) Τα τρίγωνα ΚΜΑ και ΑΝΛ είναι ιςοςκελή.    (Μονάδεσ 9) 


γ) ΚΛ = 
2



       (Μονάδεσ 8) 


 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ζςτω Κ, Λ τα μζςα των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα.  


α) Θεωροφμε τυχαίο ςημείο Μ στο εσωτερικό του τριγώνου και Δ, Ε τα ςυμμετρικά 


του Μ ωσ προσ Κ και Λ αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι ΔΕ//ΒΓ.    


         (Μονάδεσ 15) 


β) Στην περίπτωςη που το σημείο Μ είναι το μέσο τησ πλευράσ ΒΓ, και Δ, Ε τα 


ςυμμετρικά του Μ ωσ προσ Κ και Λ αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι τα ςημεία Δ, Α και 


Ε είναι ςυνευθειακά.        (Μονάδεσ 10) 


 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογϊνιο τρίγωνο 



   ( 90



) και 30



 με Μ και Ν τα μζςα των 


πλευρϊν ΒΓ και ΑΒ αντίςτοιχα.  Ζςτω ότι η μεςοκάθετοσ τησ πλευράσ ΒΓ τζμνει την 


ΑΓ ςτο ςημείο Ε. 


α) Να αποδείξετε ότι:  


i) η ΒΕ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ 



 .     (Μονάδεσ 6) 


ii) 
2



 .          (Μονάδεσ 6) 


iii) η ΒΕ είναι μεςοκάθετοσ τησ διαμζςου ΑΜ.    (Μονάδεσ 7) 


β) Αν ΑΔ είναι το φψοσ του τριγϊνου  



  που τζμνει την ΒΕ ςτο Η,  να αποδείξετε 


ότι τα ςημεία Μ, Η και Ν είναι ςυνευθειακά.     (Μονάδεσ 6) 


 


A












ΘΕΜΑ 2ο 


Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και το ύψος του ΑΔ. Προεκτείνουμε το 


ΑΔ (προς το Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ. Έστω Κ το συμμετρικό του Β ως προς το Δ.    


Να αποδείξετε ότι: 


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


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


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Στην προέκταση της ΒΓ (προς το Γ) 


θεωρούμε σημείο Δ και στην προέκταση της ΓΒ (προς το Β) θεωρούμε σημείο Ε έτσι 


ώστε ΓΔ = ΒΕ. Από το Δ φέρουμε ΔΗ κάθετη στην ευθεία ΑΓ και από το Ε φέρουμε ΕΖ 


κάθετη στην ευθεία ΑΒ.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) ΑΔ = ΑΕ         (Μονάδες 12)  


β) ΕΖ = ΔΗ         (Μονάδες 13) 


 A












ΘΕΜΑ 2ο 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΓΕΒ είναι ίσα.                                       (Μονάδες 15) 


β) ΑΔ=ΑΕ        (Μονάδες 10) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


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)  ο
∧


=Γ 90AB             (Μονάδες 5) 


β) τα σημεία Γ, Β, Δ είναι συνευθειακά.          (Μονάδες 10) 


γ) το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία Κ,Λ,Γ,Δ είναι τραπέζιο.      (Μονάδες 10) 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ιςοςκελζσ τρίγωνο 



  (  ) και ΑΔ διάμεςοσ. Στο τμιμα ΑΔ 


κεωροφμε τυχαίο ςθμείο Κ από το οποίο φζρνουμε τα τμιματα ΚΗ και ΚΕ κάκετα 


ςτισ ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα.  


α)   Να αποδείξετε ότι: 


i.    



 .        (Μονάδεσ 6) 


ii.   Το τρίγωνο 



  είναι ιςοςκελζσ.     (Μονάδεσ 6) 


iii.  Το τετράπλευρο ΗΕΓΒ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.   (Μονάδεσ 7) 


 


β)   Ζνασ μακθτισ ςτο (αi.) ερώτθμα ζδωςε τθν εξισ απάντθςθ: 


«Το τμήμα ΑΔ είναι διάμεςοσ ςτη βάςη ιςοςκελοφσ άρα φψοσ και διχοτόμοσ 


του τριγϊνου 



 και μεςοκάθετοσ του ΒΓ.  Οπότε και το τρίγωνο 



  


είναι ιςοςκελζσ.  


Τα τρίγωνα    



   ,  ζχουν 


1.     


2.   



  επειδή ΑΚ διχοτόμοσ τησ 



  


3.    



  ωσ διαφορζσ ίςων γωνιϊν ιςοςκελϊν τριγϊνων. 


Άρα τα τρίγωνα είναι ίςα βάςη του κριτηρίου Γωνία Πλευρά Γωνία.» 


 


Ο κακθγθτισ είπε ότι θ απάντθςι του είναι ελλιπισ. Να ςυμπλθρώςετε τθν 


απάντθςθ του μακθτι ώςτε να ικανοποιεί το κριτιριο Γωνία –Πλευρά- Γωνία 


διατθρώντασ τισ πλευρζσ ΒΚ και ΚΓ.                                                      (Μονάδεσ 6)  
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (



 90 ) φζρουμε τη διχοτόμο του ΑΔ. ‘Eςτω ΔΚ και ΔΡ 


οι προβολζσ του Δ ςτισ ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα. Η κάθετη τησ ΒΓ ςτο ςημείο Δ τζμνει 


την πλευρά ΑΓ ςτο Ε και την προζκταςη τησ πλευράσ ΑΒ (προσ το Β) ςτο ςημείο Ζ.  


α) Να αποδείξετε ότι:   


i. 



         (Μονάδεσ 8) 


ii. ΔΕ=ΔΒ        (Μονάδεσ 8)  


β) Να υπολογίςετε τη γωνία ΔΓΖ  (Μονάδεσ 9) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΓ=ΑΒ  και Μ το μέσο της πλευράς ΒΓ. Στα 


σημεία Β και Γ φέρουμε κάθετες στη ΒΓ προς το ίδιο μέρος, και θεωρούμε σε αυτές 


σημεία Δ και Ε αντίστοιχα, τέτοια ώστε ΜΕ=Μ∆ . 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τμήματα ΒΔ και ΓΕ είναι ίσα.             (Μονάδες 13) 


β) Το τετράπλευρο ΒΔΕΓ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.        (Μονάδες 12) 


 A












 


ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε τρίγωνο ΑΒΓ  και τισ μεςοκαθζτουσ μ1, μ2 των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ, οι 


οποίεσ τζμνονται ςτο μζςο Μ τησ ΒΓ.   


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 90



.    (Μονάδεσ  5) 


ii. Το τετράπλευρο ΑΛΜΚ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.           


(Μονάδεσ 7)  


iii. 
4



   , όπου Θ το ςημείο τομήσ των ΑΜ και ΚΛ.  


(Μονάδεσ 6) 


δ) Αν Ι ςημείο τησ ΒΓ τζτοιο ώςτε 
4



 , να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΘΙΒ 


είναι παραλληλόγραμμο.          (Μονάδεσ 7) 


 


 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ο το σημείο τομής των διαγωνίων του. Θεωρούμε 


σημείο Ε του τμήματος ΑΟ και σημείο Ζ του τμήματος ΟΓ, ώστε ΟΕ=ΟΖ.   


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΔΕ=ΒΖ                                                                                                      (Μονάδες 12)                                         


β) το ΔΕΒΖ είναι παραλληλόγραμμο.                                                     (Μονάδες 13)                                         


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ (γωνία Α ορθή) του παρακάτω ςχήματοσ ιςχφει 


οˆΒ̂ Δ 30  . 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τετραπλεφρου ΑΕΖΓ.           (Μονάδεσ 13) 


β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΓΖΔ και ΕΒΖ είναι ιςοςκελή.          (Μονάδεσ 12) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ ονομάηουμε Ο το κζντρο του και κεωροφμε τυχαίο ςθμείο Ε 


του τμιματοσ ΟΔ. Φζρνουμε τθν κάκετθ από το Β ςτθν ΑΕ, που τζμνει το τμιμα ΑΟ 


ςτο Ζ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Οι γωνίεσ ω και φ του παρακάτω ςχιματοσ είναι ίςεσ.   (Μονάδεσ 6) 


β) ΒΖ=ΑΕ και ΓΖ=ΒΕ                                           (Μονάδεσ  12) 


γ) Το τμιμα ΕΖ είναι κάκετο ςτο ΑΒ.                                           (Μονάδεσ 7) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στισ προεκτάςεισ των πλευρών ΒΑ (προσ το Α) και ΓΑ (προσ το Α) τριγώνου ΑΒΓ 


παίρνουμε τα τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίςα.   (Μονάδεσ 12) 


β)   ΕΔ//ΒΓ        (Μονάδεσ 13) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οι διχοτόμοι των εξωτερικών γωνιών Β και Γ 


τέμνονται στο σημείο Μ και Κ, Λ είναι αντίστοιχα τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ. 


α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές με ΜΒ=ΜΓ.          (Μονάδες 12) 


β) Να δείξετε ότι ΜΚ=ΜΛ.               (Μονάδες 13) 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ορθογώνιο τρίγωνο ΓΑΒ ( 90



). Με διάμετρο την πλευρά του ΑΓ φζρουμε 


κφκλο που τζμνει την υποτείνουςα ΒΓ ςτο Δ. Απο το Δ φζρουμε εφαπτόμενο τμήμα 


το οποίο τζμνει την ΑΒ ςτο Μ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) 



              (Μονάδεσ 9) 


β) Το τρίγωνο 



  είναι ιςοςκελζσ.          (Μονάδεσ 9) 


γ) Το Μ είναι το μζςο του ΑΒ.              (Μονάδεσ 7) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεςόσ του ΑΜ. Ζςτω ότι Δ είναι το μζςο τησ ΑΜ  


τζτοιο ώςτε ΒΔ = 
2



  και γωνία 𝛢𝛥 𝛣 = 120ο . 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΒΔΜ.          (Μονάδεσ 5) 


β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ορθογώνιο.         (Μονάδεσ 6) 


γ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΔΜΓ είναι ίςα.         (Μονάδεσ 6) 


δ) Αν το ςημείο Κ είναι η προβολή του Δ ςτην ΒΓ, να αποδείξετε ότι 2ΜΚ=ΑΔ.  


                 (Μονάδεσ 8)                                                                     


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα είναι ε1//ε2 και το ςημείο Ο είναι το μζςο τησ ΒΔ.   


Να αποδείξετε ότι: 


α) τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΓΟΔ είναι ίςα και να γράψετε τα ίςα ςτοιχεία τουσ.              (Μονάδεσ 12) 


β)  το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                                 (Μονάδεσ 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ με κζντρο Ο και ακτίνα ρ. Ζςτω ςθμείο Α εξωτερικό του κφκλου και 


τα εφαπτόμενα τμιματα ΑΒ και ΑΓ ϊςτε να ιςχφει 60



. Ζςτω ότι θ 


εφαπτόμενθ του κφκλου ςτο Δ τζμνει τισ ΑΒ και ΑΓ ςτα  Ε και Η αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Το τετράπλευρο ΑΒΟΓ είναι εγγράψιμο με ΟΑ=2ΟΒ.   (Μονάδεσ 6) 


β) Το τρίγωνο ΑΕΗ  είναι ιςόπλευρο.                           (Μονάδεσ 6) 


γ) 2                        (Μονάδεσ 7)  


δ) Το τετράπλευρο  ΕΗΒΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                  (Μονάδεσ 6) 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και η διχοτόμοσ του ΑΔ. Στην πλευρά ΑΓ θεωροφμε 


ςημείο Ε τζτοιο ϊςτε ΑΕ = ΑΒ.  


Να αποδείξετε ότι :  


α) τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΕ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 7) 


β) η ευθεία ΑΔ είναι μεςοκάθετοσ του τμήματοσ ΒΕ.   (Μονάδεσ 9) 


γ) αν το φψοσ από την κορυφή Β του τριγϊνου ΑΒΓ τζμνει την ΑΔ ςτο Η τότε η 


ευθεία ΕΗ είναι κάθετη ςτην ΑΒ.      (Μονάδεσ 9) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Σε μια ευθεία (ε) θεωροφμε διαδοχικά τα ςθμεία Α, Β, Γ ζτςι ώςτε ΑΒ = 2 ΒΓ και ςτο 


ίδιο θμιεπίπεδο θεωροφμε ιςόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΕ. Αν Η είναι το μζςο του 


ΑΔ και θ ευθεία ΔΕ τζμνει τθν ευθεία (ε) ςτο ςθμείο Ζ να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΒΗΔΕ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΓΖΕ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΗΕΓΑ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.    (Μονάδεσ 9) 


 


 


  A












 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΔΓ) και Ο το ςθμείο τομισ των διαγωνίων 


του. Η ΑΓ είναι κάκετθ ςτθν ΑΔ και θ ΒΔ είναι κάκετθ ςτθν ΒΓ. Θεωροφμε τα μζςα 


Μ, Ε και Ζ των ΓΔ, ΒΔ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΜΕ=ΜΖ.          (Μονάδεσ  6) 


β) Η ΜΖ είναι κάκετθ ςτθν ΑΓ.           (Μονάδεσ  6)  


γ) Τα τρίγωνα 



  και  



  είναι ίςα.     (Μονάδεσ  7)  


δ) Η ΟΜ  είναι μεςοκάκετοσ του ΕΖ.        (Μονάδεσ  6) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ΑΜ το φψοσ του ςτην πλευρά ΒΓ. Στην 


προζκταςη του ΑΜ θεωροφμε τμήμα ΜΝ=ΑΜ . Στην προζκταςη του ΒΓ προσ το 


μζροσ του Γ θεωροφμε τμήμα ΓΔ =ΒΓ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΒΝΓ ρόμβοσ.                                                                     (Μονάδεσ 8)  


β) Το τρίγωνο ΑΔΝ είναι ιςοςκελζσ.                                                                 (Μονάδεσ 8) 


γ) Το ςημείο Γ είναι το βαρφκεντρο του τριγϊνου ΑΔΝ.                               (Μονάδεσ 9) 


 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ  2  


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Φζρουμε την εξωτερική διχοτόμο Αx τησ γωνίασ Α̂  


και από το ςημείο Γ την κάθετο ΓΔ ςτην Αx. Τα ςημεία Ε και Ζ είναι τα μζςα των 


πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


 Να αποδείξετε ότι: 


α) το τρίγωνο ΑΖΔ είναι ιςόπλευρο.              (Μονάδεσ 13) 


β) το τετράπλευρο ΑΔΖΕ είναι ρόμβοσ.             (Μονάδεσ 12) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε ζνα  ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ 90  ), τα μζςα Δ, Ε, Η των πλευρϊν του  


και το φψοσ του ΑΚ. Ζςτω Θ είναι το ςημείο τομήσ των ΑΗ και ΔΕ. 


 α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Το τετράπλευρο ΑΔΗΕ είναι ορθογϊνιο.    (Μονάδεσ 8) 


      


ii. 


ΒΓ
ΑΘ=ΘΕ =


4
      (Μονάδεσ 7)


 


γ) Αν επιπλζον είναι γωνία Γ̂ =30ο , 


i. να βρείτε τη γωνία 



 .    (Μονάδεσ 5) 


ii. να αποδείξετε ότι 
ΒΓ


ΒΚ =
4


.    (Μονάδεσ 5) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 


Θ


Κ


Δ
Γ


Ε


Α


Β ΓA












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία Β=60ο. Φζρνουμε τα φψθ ΑΔ και ΓΕ που τζμνονται 


ςτο Η. Φζρνουμε ΚΖ  διχοτόμο τθσ γωνίασ ΕΗΑ και ΘΗ κάκετο ςτο φψοσ ΑΔ. Να 


αποδείξετε ότι:              


α) Για το τμιμα ΖΕ ιςχφει ΖΗ=2ΕΖ.                 (Μονάδεσ 9) 


β) Το τρίγωνο ΘΖΗ είναι ιςόπλευρο.                (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΘΗΚΒ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.             (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ότι Ε και Η είναι τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ 


αντίςτοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ επιπλζον ιςχφει ΑΒ>ΑΔ, να εξετάςετε 


αν είναι αληθείσ οι ακόλουθοι ιςχυριςμοί: 


 


Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔΕΒΗ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                                            


Ισχυρισμός 2: Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΒΓΗ είναι ίςα.                                                                                                 


Ισχυρισμός 3: Τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΒΓΗ είναι ιςοςκελή.  


 


α) Στην περίπτωςη που θεωρείτε ότι κάποιοσ ιςχυριςμόσ είναι αληθήσ να τον 


αποδείξετε.                                                 (Μονάδεσ 16) 


β)  Στην περίπτωςη που κάποιοσ ιςχυριςμόσ δεν είναι αληθήσ, να βρείτε τη ςχζςη  


των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώςτε να είναι αληθήσ. Να 


αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.  


                                                                                             (Μονάδεσ 9) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία Α. Η ΒΔ 


είναι διχοτόμος της γωνίας Β, η ΔΕ είναι κάθετη στην ΒΓ και η γωνία Γ είναι 


μικρότερη της γωνίας Β. Να αποδείξετε ότι:  


α) ΑΔ=ΔΕ                                     (Μονάδες 8) 


β) ΑΔ < ΔΓ                                    (Μονάδες 9) 


γ) ΑΓ>ΑΒ                                     (Μονάδες 8) 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω κφκλοσ με κζντρο Ο και διάμετρο ΚΛ. Ζςτω Α ςημείο του κφκλου ώςτε η ακτίνα 


ΟΑ να είναι κάθετη ςτην ΚΛ.  Φζρουμε τισ  χορδζσ  . Ζςτω Δ και Ε τα 


ςημεία τομήσ των προεκτάςεων των ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα με την ευθεία τησ 


διαμζτρου ΚΛ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Η γωνία ΒΑΓ είναι 120ο .                                (Μονάδεσ 7) 


β) Τα ςημεία Β και Γ είναι μζςα των ΑΔ και ΑΓ αντίςτοιχα.       (Μονάδεσ 9) 


γ)     .                                                                           (Μονάδεσ 9) 
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A












ΘΕΜΑ 2 


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 και 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 ΑΒΓ τριγώνου, ώστε το τραπέζιο του ερωτήματος (α) να 


είναι ισοσκελές τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                    (Μονάδες 13)                                             


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ//ΓΔ και ΑΒ<ΓΔ. Θεωρούμε τα σημεία Ε και Ζ 


πάνω στην ΑΒ έτσι ώστε ΑΕ=ΕΖ=ΖΒ και έστω Κ το σημείο τομής των ΔΖ και ΓΕ. Να 


αποδείξετε ότι: 


α) ΔΖ=ΓΕ                 (Μονάδες 13) 


β) Τα τρίγωνα ΕΚΖ και ΔΚΓ είναι ισοσκελή                               (Μονάδες 12) 


 


 
 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 



 90  και 



 30 . Φζρουμε το φψοσ του ΑΔ 


και τθ διάμεςό του ΑΜ. Από το Γ φζρουμε κάθετθ ςτθν ευθεία ΑΜ, θ οποία τθν 


τζμνει ςτο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΜΒ  είναι ιςόπλευρο.                        (Μονάδεσ 8) 


β) ΜΕ=ΜΔ=ΒΓ/4                                             (Μονάδεσ 9) 


γ) Το ΑΔΕΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                          (Μονάδεσ 8) 


 


 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 2
ο
 


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και γωνία  Γ = 30 . Θεωρούμε το ύψος ΑΔ 


και το μέσο Ζ της πλευράς ΑΓ. Προεκτείνουμε το ύψος ΑΔ (προς το Δ) κατά ίσο 


τμήμα ΔΕ.  


Να αποδείξετε ότι:   


α) =   .                                                         (Μονάδες 12) 


β) Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισόπλευρο.                 (Μονάδες 13) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνονται τα παραλληλόγραμμα ΑΒΔΓ και ΒΔΕΖ.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


β) Ε∆Γ=ΖΒΑ


∧∧


.         (Μονάδες 12) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω τετράγωνο  ΑΒΓΔ και Μ το μζςο τθσ πλευράσ ΔΑ . Προεκτείνουμε το τμιμα ΔΑ  


(προσ τθν πλευρά του Α)κατά τμιμα ΑΝ=
2



 .  Φζρουμε τα τμιματα ΓΜ και ΒΝ και 


κεωροφμε τα μζςα τουσ Κ και Λ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Το τετράπλευρο ΜΝΒΓ είναι παραλλθλόγραμμο.   (Μονάδεσ 8) 


β)  Το τετράπλευρο ΑΔΚΛ είναι παραλλθλόγραμμο.   (Μονάδεσ 9) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΜΚΛ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                          (Μονάδεσ 8) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Από ςημείο Μ εξωτερικό  κφκλου (Ο,ρ) φζρνουμε τισ εφαπτόμενεσ ΜΑ και ΜΒ του 


κφκλου. Αν Γ είναι το ςυμμετρικό ςημείο του κζντρου Ο ωσ προσ την ΜΒ, να 


αποδείξετε ότι: 


α) ΜΑ=ΜΒ=ΜΓ   (Μονάδεσ 9) 


β) η γωνία 𝛢𝛭𝛤 είναι τριπλάςια τησ γωνίασ 𝛣𝛭𝛤 .   (Μονάδεσ 9) 


γ) το τετράπλευρο ΑΜΒΟ είναι εγγράψιμο ςε κφκλο και να προςδιορίςετε το κζντρο 


του κφκλου.                                                      (Μονάδεσ 7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ΑΒΓ τρίγωνο και τα φψη του   που αντιςτοιχοφν ςτισ πλευρζσ  


και  αντίςτοιχα. Δίνεται η ακόλουθη πρόταςη:  


Π: Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ  με ΑΒ=ΑΓ, τότε τα φψη  που 


αντιςτοιχοφν ςτισ ίςεσ πλευρζσ του είναι ίςα. 


α) Να εξετάςετε αν ιςχφει η πρόταςη Π  αιτιολογϊντασ την απάντηςή ςασ 


                                                                                                                          (Μονάδεσ 10) 


β) Να διατυπϊςετε την αντίστροφη πρόταςη τησ Π  και να αποδείξετε ότι ιςχφει. 


           (Μονάδεσ 10) 


γ) Να διατυπϊςετε την πρόταςη  Π και την αντίστροφή της ωσ ενιαία πρόταςη.  


    (Μονάδεσ 5) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι το σημείο τομής των διχοτόμων των 


γωνιών Β̂  και
∧


Γ .  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 8) 


β) Οι γωνίες ΓΙΑ


∧


 και ΒΙΑ


∧


 είναι ίσες.     (Μονάδες 10) 


γ) Η ευθεία ΑΙ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΒΓ.  (Μονάδες 7) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ορθογώνιο τρίγωνο 



  με 90



 και Δ, Ε και Ν  τα μζςα των ΑΒ, ΑΓ και 


ΔΕ αντίςτοιχα. Στο τμήμα ΒΓ θεωροφμε ςημεία Κ και Λ ώςτε    και 


 .  


Να αποδείξετε ότι: 


α)   



 2  και 



 2 .      (Μονάδεσ 10) 


β)    Το τετράπλευρο ΔΕΛΚ είναι παραλληλόγραμμο με  2 .       


(Μονάδεσ 8) 


γ )    
4



         (Μονάδεσ 7) 
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A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ΜΔ, ΝΕ οι μεσοκάθετοι των πλευρών του ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν ΜΔ = ΝΕ τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.   (Μονάδες 12) 


β) Αν ΑΒ = ΑΓ τότε ΜΔ = ΝΕ         (Μονάδες 13) 


 


  A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( = 90 ) και η διχοτόμος της γωνίας του , η 


οποία τέμνει την πλευρά ΑΒ στο Δ. Από το Δ φέρουμε ⊥ . 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΓΔ και ΔΓΕ είναι ίσα.                                   (Μονάδες 13) 


β) Η ευθεία ΓΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΕ.       (Μονάδες 12) 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ (Ο, R) με διάμετρο ΑΒ και ευθείεσ ε1, ε2 εφαπτόμενεσ του κφκλου ςτα 


άκρα τθσ διαμζτρου ΑΒ. Θεωροφμε ευθεία ε εφαπτομζνθ του κφκλου ςε ςθμείο του 


Ε, θ οποία τζμνει τισ ε1 και ε2 ςτα Δ και Γ αντίςτοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπζηιο.    (Μονάδεσ 6) 


ii. ΓΔ= ΑΔ + ΒΓ         (Μονάδεσ 7) 


iii. Το τρίγωνο ΓΟΔ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδεσ 7) 


β) Αν θ γωνία ΑΔΕ είναι 60ο και θ ΟΔ τζμνει τον κφκλο (Ο, R) ςτο ςθμείο Κ, να 


αποδείξετε ότι το Κ είναι μζςο του ΔΟ.     (Μονάδεσ 5) 


  


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο ισχύει ΒΓ=2ΑΒ και έστω Μ το μέσο της ΒΓ. Αν η ΑΔ είναι  


διάμεσος του τριγώνου ΑΒΜ και Ε σημείο στην προέκτασή της ώστε ΑΔ=ΔΕ. 


Να αποδείξετε ότι:   


α) Το τετράπλευρο ΑΒΕΜ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδες 12) 


β) MΕ=ΜΓ         (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4  


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμζνο ςε κφκλο (Ο,R). Ζςτω ςημείο Δ του 


τόξου ΑΒ  τζτοιο ώςτε ΔΒ⊥ΒΓ. 


α) Να αποδείξετε ότι ΑΔ⊥ΑΓ.      (Μονάδεσ 8) 


β) Ζςτω Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο 


ΑΔΒΗ είναι παραλληλόγραμμο.      (Μονάδεσ 9) 


γ) Αν Μ το μζςον τησ ΒΓ, να αποδείξετε ότι ΟΜ=
2



.   (Μονάδεσ 8) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δυο ίςοι κφκλοι (Ο, ρ) και (Κ,ρ) εφάπτονται εξωτερικά ςτο ςημείο Ε. Αν ΟΑ και ΟΒ 


είναι τα εφαπτόμενα τμήματα από το ςημείο Ο ςτον κφκλο (Κ,ρ) να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΕ = ΒΕ.                          (Μονάδεσ 9) 


β) 30



.                    (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΚΒΕ είναι ρόμβοσ.               (Μονάδεσ 8) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Στο ακόλουθο ςχήμα ιςχφουν  ΑΒ=ΒΔ=ΑΓ=ΓΕ=5,  𝛣𝛫 ⊥ 𝛢𝛥 και  𝛤𝛬 ⊥ 𝛢𝛦.  


α) Να προςδιορίςετε, ωσ προσ τισ πλευρζσ, το είδοσ των τριγώνων ΑΒΔ και ΑΓΕ. Να 


αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.         (Μονάδεσ 6) 


β) Να αποδείξετε ότι τα ςημεία Κ και Λ είναι τα μζςα των τμημάτων ΑΔ και ΑΕ 


αντίςτοιχα.         (Μονάδεσ 10) 


γ) Αν η περίμετροσ του τριγώνου ΑΒΓ είναι 12, να υπολογίςετε το τμήμα ΚΛ.  


         (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, στο οποίο φέρουμε τις διαμέσους του ΒΜ και ΓΝ. Προεκτείνουμε 


την ΒΜ (προς το Μ) κατά τμήμα ΜΔ=ΒΜ και την ΓΝ (προς το Ν) κατά τμήμα ΝΕ=ΓΝ. 


α) Να αποδείξετε ότι ΑΔ//ΒΓ και ΑΕ//ΒΓ.     (Μονάδες 13) 


β) Είναι τα σημεία Ε, Α και Δ συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 


(Μονάδες 12) 


                        


 


A












ΘΕΜΑ  2 


Θεωροφμε ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΓΔ>ΑΒ και Β̂  = 135ο. Από τισ 


κορυφζσ Α και Β φζρουμε τα φψθ του  ΑΕ  και  ΒΖ.  


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τραπεηίου.                                             (Μονάδεσ 10) 


β) Να αποδείξετε ότι ΑΕ=ΕΔ=ΒΖ=ΓΖ                            (Μονάδεσ 15) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται  παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ  με  Β̂  =60Ο . Φέρουμε τα ύψη  ΑΕ και ΒΖ του 


παραλληλογράμμου που αντιστοιχούν στην ευθεία ΔΓ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) 
2


ΑΔ
ΓΖ ,          (Μονάδες 8) 


β) το  τρίγωνο ΑΔΕ είναι  ίσο  με το  τρίγωνο ΒΓΖ,    (Μονάδες 9) 


γ) το τετράπλευρο ΑΒΖΕ  είναι  ορθογώνιο.     (Μονάδες 8) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 
οο


30B και  90


Λ


==Α


Λ


. Αν τα σημεία Ε και Δ είναι τα 


μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα με ΕΔ=1,  να υπολογίσετε τα τμήματα: 


α) ΑΓ……   (Μονάδες 8) 


β) ΒΓ…..    (Μονάδες 9) 


γ) ΑΔ…..    (Μονάδες 8) 


Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.  


 A












 


ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ . Τα ςημεία  Δ  και Ε είναι τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 


αντίςτοιχα. Επιπλζον ιςχφουν ΑΔ=ΕΔ=ΔΒ με  ΑΕ=8  και ΔΒ=10 . 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι ορθογώνιο.      (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε ότι ΒΓ=20.                                                       (Μονάδεσ 8) 


γ) Να υπολογίςετε την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.          (Μονάδεσ 9 ) 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Από σημείο Α εκτός του κύκλου, φέρουμε τα 


εφαπτόμενα τμήματα ΑΒ και ΑΓ. Τα σημεία Ε και Δ είναι τα αντιδιαμετρικά σημεία 


των Β και Γ αντίστοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΓΔ είναι ίσα.             (Μονάδες 13) 


β) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα.     (Μονάδες 12) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με 



B =2



 , και η διχοτόμοσ ΒΔ τησ γωνίασ 



B . Από το μζςο Μ 


τησ ΑΓ φζρνουμε παράλληλη ςτη διχοτόμο ΒΔ που τζμνει την πλευρά ΒΓ ςτο Ν.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 5) 


α) Το τρίγωνο ΜΝΓ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 10) 


β) ΑΝΒΓ        (Μονάδεσ 10) 


 


 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα δίνεται κφκλοσ (O,R) και τα εφαπτόμενα τμήματα ΜΑ και ΜΒ.  


Προεκτείνουμε την ΑΜ κατά τμήμα ΜΓ=ΜΑ και την ΟΜ κατά τμήμα ΜΔ=ΟΜ. 


α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΜΒ και ΜΓΔ είναι ίςα, και να γράψετε τα ίςα ςτοιχεία τουσ. 


                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 13)  


β) Να αιτιολογήςετε γιατί ΟΑ//ΓΔ.                                                                                      (Μονάδεσ 12)     


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο 



  με Αδ τθ διχοτόμο τθσ γωνίασ 



 . Θ μεςοκάκετοσ (μ) τθσ 


πλευράσ ΒΓ τζμνει τθν Αδ ςτο ςθμείο Δ. Από το Δ φζρνουμε τισ ΕΔ και ΗΔ κάκετεσ 


ςτισ ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι:  


i. ΒΕ=ΓΗ  .           (Μονάδεσ 10) 


ii. Το τετράπλευρο ΒΗΓΕ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.    (Μονάδεσ 10) 


β) Κάποιοσ μακθτισ ζκανε τον εξισ ςυλλογιςμό:  


 «Τα τρίγωνα 



  και 



  ζχουν  


 1. ΑΔ κοινή  


 2.   λόγω μεσοκαθζτου  


 3. Γωνίες 



  λόγω διχοτόμου. 


 Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα σφμφωνα με το κριτήριο Πλευρά-Γωνία-Πλευρά» 


Ζχει δίκιο ι όχι ο μακθτισ; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  (Μονάδεσ 5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Θεωροφμε το μζςο Μ τησ πλευράσ ΑΔ και ΓΕ 


κάθετοσ από τη κορυφή Γ ςτην ευθεία ΜΒ (ΓΕ  ΜΒ) . Η παράλληλη από την κορυφή 


Δ ςτην ευθεία ΜΒ (Δx // MB) τζμνει τισ ΒΓ και ΓΕ ςτα ςημεία Ν , Ζ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι:  


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


β) Το ςημείο Ζ είναι μζςον του ευθυγράμμου τμήματοσ ΓΕ.  (Μονάδεσ 9) 


γ) ΔΕ=ΔΓ.        (Μονάδεσ 9) 


 
 


 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουμε το φψοσ του ΑΗ κατά τμιμα ΗΔ=ΑΗ και τθ 


διάμεςό του ΑΜ κατά τμιμα ΜΕ=ΑΜ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΒ=ΒΔ=ΓΕ          (Μονάδεσ 8) 


β) 



         (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.     (Μονάδεσ 9) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ρόμβοσ ΑΒΓΔ με 𝛤 = 1200. Ζςτω ότι ΑΕ και ΑΗ είναι οι αποςτάςεισ του 


ςημείου Α ςτισ πλευρζσ ΓΔ και ΓΒ αντίςτοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Τα ςημεία Ε και Η είναι τα μζςα των πλευρών ΓΔ και ΓΒ αντίςτοιχα.   


(Μονάδεσ 8) 


ii. 𝛢𝛤 ⊥ 𝛦𝛧.        (Μονάδεσ 8)  


β) Αν Μ και Ν τα μζςα των πλευρών ΑΔ και ΑΒ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΕΜΝΗ  είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.  (Μονάδεσ 9) 


           


 


  


 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφει 0ˆ ˆΑ Γ 120  και ˆ ˆΑ 3Γ .  


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και να υπολογίςετε τισ γωνίεσ 


του.                  (Μονάδεσ 15) 


β)  Αν η πλευρά ΒΓ=2cm να βρείτε το μήκοσ τησ ΑΒ.             (Μονάδεσ 10) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, με  ΑΚ διχοτόμο τησ γωνίασ Α. Στην προζκταςη τησ ΑΚ 


θεωροφμε ςημείο Δ ώςτε  . Η παράλληλη από το Δ προσ την ΑΒ τζμνει τισ 


ΑΓ και ΒΓ ςτα Ε και Ζ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 6) 


β) Η ΕΚ είναι μεςοκάθετοσ τησ ΑΔ .               (Μονάδεσ 6)  


γ) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΚΔΖ είναι ίςα.      (Μονάδεσ 7)  


δ) Το τετράπλευρο ΑΖΔΒ είναι παραλληλόγραμμο.      (Μονάδεσ 6) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, προεκτείνουμε την πλευρά ΔΑ (προς το Α) κατά τμήμα 


ΑΗ=ΔΑ.  Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας ∆̂ , η οποία τέμνει την ΑΒ στο σημείο Ζ.   


Να αποδείξετε ότι: 


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


β) Το τρίγωνο ΔΖΗ είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία Ζ̂ .                               (Μονάδες 13) 


                 


A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε κφκλο κζντρου Ο και εξωτερικό ςημείο του Ρ . Από το Ρ φζρνουμε τα 


εφαπτόμενα τμήμα ΡΑ και ΡΒ. Η διακεντρική ευθεία ΡΟ τζμνει τον κφκλο ςτο 


ςημείο Λ. Η εφαπτόμενη του κφκλου ςτο Λ τζμνει τα ΡΑ και ΡΒ ςτα ςημεία Γ και Δ 


αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) το τρίγωνο ΡΓΔ είναι ιςοςκελζσ.     (Μονάδεσ 10) 


β) ΓΑ= ΔΒ.        (Μονάδεσ 8) 


γ) η περίμετροσ του τριγώνου ΡΓΔ είναι ίςη με ΡΑ+ ΡΒ.   (Μονάδεσ 7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ και Ε το μέσο της πλευράς του ΑΒ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Το τρίγωνο ΕΑΔ  είναι ισοσκελές.                       (Μονάδες 10) 


β)  Η ΔΕ είναι διχοτόμος της γωνίας ∆̂ .       (Μονάδες 15) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ // ΓΔ και ΒΔ = ΒΓ. Αν 
ο


110=ΓΒ∆


∧


 και 
ο


25=Β∆Α


∧


 να 


υπολογίσετε: 


α) Τη γωνία Γ.                   (Μονάδες 11) 


β) Τη γωνία Α.                   (Μονάδες 14) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται γωνία xΑy και η διχοτόμος της Αδ. Από τυχαίο σημείο Β της Αx φέρνουμε 


κάθετη στη διχοτόμο, η οποία τέμνει την Αδ στο Δ και την Ay στο Γ. 


Να αποδείξετε ότι : 


α) Τα τμήματα ΑΒ και ΑΓ είναι ίσα.            (Μονάδες 12) 


β) Το τυχαίο σημείο Ε της Αδ ισαπέχει από τα Β και Γ.         (Μονάδες 13) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Αν τα ςημεία Ε και Η είναι τα μζςα των πλευρών του 


ΑΒ και ΓΔ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι : 


α) Το τετράπλευρο ΔΕΒΗ είναι παραλληλόγραμμο.    (Μονάδεσ 8) 


β) ΑΕ Δ = ΒΗ Γ         (Μονάδεσ 8) 


γ) Οι ΔΕ και ΒΗ τριχοτομοφν τη διαγώνιο ΑΓ του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ.  


 (Μονάδεσ 9) 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ). Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΔΕ=ΓΖ.        (Μονάδες 12) 


β) ΑΖ=ΒΕ.        (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ  2 


Αν στο παρακάτω σχήμα είναι  ˆˆ  ,   ˆˆ   και ΑΒ=ΑΓ,  να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ είναι ίσα.      (12 Μονάδες) 


β) Οι γωνίες ε και ζ είναι ίσες.       (13 Μονάδες) 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ (Ο, R) και μια επίκεντρη γωνία του ΑΟΒ ίςη με 1200 . Οι εφαπτόμενεσ 


του κφκλου ςτα ςημεία Α και Β τζμνονται ςτο ςημείο Ρ. Θεωροφμε ςημείο Μ του 


τόξου ΑΒ και φζρουμε τισ χορδζσ ΑΜ και ΒΜ, οι οποίεσ προεκτεινόμενεσ τζμνουν τισ 


ΡΒ  και ΡΑ και ςτα ςημεία Δ και Ε αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ιςόπλευρο.        (Μονάδεσ 8) 


β) οˆ ˆΜΑΒ ΜΒΑ 60  .                        (Μονάδεσ 8) 


γ) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΡΕΠ  είναι ίςα.         (Μονάδεσ 9) 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A







 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ (Ο, R)  με διάμετρο ΑΒ και δυο ευκείεσ ε1, ε2 εφαπτόμενεσ του 


κφκλου ςτα άκρα τθσ διαμζτρου ΑΒ. Ζςτω ότι, μια τρίτθ ευκεία ε εφάπτεται του 


κφκλου ς’ ζνα ςθμείο του Ε και τζμνει τισ ε1 και ε2 ςτα Δ και Γ αντίςτοιχα. 


α) Αν το ςθμείο Ε δεν είναι το μζςο του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι: 


i. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπζηιο.                                 (Μονάδεσ 8)                 


ii. ΓΔ= ΑΔ+ΒΓ.                                                                                  (Μονάδεσ 8)                    


β) Αν το ςθμείο Ε βρίςκεται ςτο μζςον του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΑΔΓΒ είναι ορκογώνιο. Στθν περίπτωςθ αυτι να εκφράςετε τθν 


περίμετρο του ορκογωνίου ΑΔΓΒ ωσ ςυνάρτθςθ τθσ ακτίνασ R του κφκλου.                              


       (Μονάδεσ 9) 


 
 
 
 
 
 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Ζςτω τρίγωνο ΑΒΓ με Δ  και Ε τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, ΑΔ=9 , 


ΕΓ=10 και ΒΓ=30 . 


α) Να υπολογίςετε τθν περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.   (Μονάδεσ 9) 


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΓΒ είναι τραπζηιο.    (Μονάδεσ 8) 


γ) Να υπολογίςετε  το μικοσ  x του τμιματοσ ΔΕ.                      (Μονάδεσ 8) 


 A












 


 


ΘΕΜΑ 2 


Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) . 


α) Να αποδείξετε ότι τα μέσα Δ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ισαπέχουν 


από τη βάση ΒΓ.                (Μονάδες 13) 


β)  Αν BA 75 , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.          (Μονάδες 12)  


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΔ και ΑΕ αντίςτοιχα η εςωτερική και η εξωτερική 


διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α (Δ, Ε ςημεία τησ ευθείασ ΒΓ). Φζρουμε ΒΖ κάθετη ςτην ΑΔ 


και ΒΗ κάθετη ςτην ΑΕ και θεωροφμε Μ το μζςο του ΔΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΖΒΗ είναι ορθογώνιο.     (Μονάδεσ 5) 


β) Η γωνία ΗΖΑ  είναι ίςη με τη γωνία ΖΑΓ.     (Μονάδεσ 6) 


γ) Η ευθεία ΗΖ διζρχεται από το Μ.      (Μονάδεσ 6) 


δ) 
2



 .       (Μονάδεσ 8) 


 
 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΚΑΒ (ΚΑ=ΚΒ) και ΚΓ διχοτόμοσ τησ γωνίασ K̂ .  Στην προζκταςη τησ ΒΑ  


(προσ το Α) παίρνουμε ςημείο Λ και ςτην προζκταςη τησ ΑΒ (προσ το Β) παίρνουμε ςημείο Μ, 


ζτςι ώςτε ΑΛ=ΒΜ. Να αποδείξετε ότι: 


α) το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ιςοςκελζσ                                                                                     (Μονάδεσ 12) 


β) η ΚΓ είναι διάμεςοσ του τριγώνου ΚΛΜ                                                                         (Μονάδεσ 13)     


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οι μεσοκάθετες ευθείες των ίσων 


πλευρών του τέμνονται στο Μ και προεκτεινόμενες τέμνουν τη βάση ΒΓ στα Ζ και Η.  


α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΔΒΗ και ΕΖΓ.                                  (Μονάδες 15) 


β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΖΗ είναι ισοσκελές.          (Μονάδες 10) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με γωνία Α αμβλεία, ιςχφει ότι ΑΒ=2ΑΔ. Τα ςημεία Ε και 


Ζ, είναι μζςα των πλευρών του ΑΒ και ΓΔ αντίςτοιχα. Από το Δ φζρουμε τη ΔΗ 


κάθετη ςτην προζκταςη τησ ΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ρόμβοσ.        (Μονάδεσ 8)   


β) Το τρίγωνο ΕΖΗ είναι ιςοςκελζσ.          (Μονάδεσ 9)   


γ) Το τμήμα ΗΕ, είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ Ζ Γ.       (Μονάδεσ 8)   


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Ζςτω Αx η εξωτερική διχοτόμοσ τησ γωνίασ A.   


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. 
ˆ ˆ ˆ


ˆ 180
2 2









 


   , όπου ˆ
  και ˆ


  παριςτάνουν τισ εξωτερικζσ 


γωνίεσ των ̂ , ̂  αντίςτοιχα.     (Μονάδεσ 10) 


ii. Θ εξωτερική διχοτόμοσ τησ γωνίασ 𝛢  τζμνει την προζκταςη τησ πλευράσ ΓΒ 


(προσ το μζροσ του Β) ςε ςημείο Η  .         (Μονάδεσ 8) 


β) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ςτο Α και 15



  
, να αποδείξετε ότι  


ΒΓ=2ΑΒ.         (Μονάδεσ 7) A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (𝛢 = 900). Ζςτω ότι η ΑΔ είναι η διχοτόμοσ τησ 


γωνία Α και η 𝛥𝛦//𝛢𝛣. Αν η γωνία 𝛣 = 200 + 𝛤  ,  


α) να υπολογίςετε:  


I. τισ γωνίεσ 𝛣  και 𝛤  του τριγώνου ΑΒΓ.                               (Μονάδεσ 8) 


II. τισ γωνίεσ 𝜑  και 𝜔 .                                                                (Μονάδεσ 10) 


β) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ιςοςκελζσ.                 (Μονάδεσ 7) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΑΔ=ΒΓ. Αν Ε,Λ,Ζ,Κ,Ν,Μ είναι τα μζςα των ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, 


ΔΑ, ΔΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο   ΕΜΖΝ  ρόμβοσ.             (Μονάδεσ 8) 


β) Η ΕΖ είναι μεςοκάθετοσ του ευθφγραμμου τμήματοσ ΜΝ.         (Μονάδεσ 7) 


γ) ΚΕ=ΖΛ                   (Μονάδεσ 5) 


δ) Τα ευθφγραμμα τμήματα ΚΛ, ΜΝ, ΕΖ διζρχονται από ίδιο ςημείο.     (Μονάδεσ 5) 


 


 
 
 
                                    A












ΘΕΜΑ 4 


Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος, η κάθετη από το μέσο Μ της ΒΓ τέμνει 


την προέκταση της  διχοτόμου ΑΔ στο σημείο Ε. Αν Θ, Ζ είναι οι προβολές του Ε στις 


ΑΒ, ΑΓ, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές.      (Μονάδες 5) 


β) Τα τρίγωνα ΘΒΕ και ΖΓΕ είναι ίσα.     (Μονάδες 8) 


γ) οˆ ˆΑΓΕ ΑΒΕ 180+ =        (Μονάδες 12) 
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ΘΕΜΑ  2 


Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΑΒ > ΒΓ φζρουμε από τισ κορυφζσ Α και Γ  


καθζτουσ ςτη διαγώνιο ΒΔ, οι οποίεσ την τζμνουν ςε διαφορετικά ςημεία Ε και Ζ 


αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)  ΑΕ=ΓΖ.                            (Μονάδεσ 15) 


β) Το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.              (Μονάδεσ 10) 


 


Ε


Δ


Γ


Α Β


Γ


 
 
 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω ισοσκελές  τρίγωνο ΑΒΓ  με ΑΓ=ΑΒ , και γωνία 
Λ


Β  ίση με 30
Ο
 . Θεωρούμε Δ 


και Ε τα μέσα των ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο 
∆


Ε∆Γ είναι ισοσκελές και να υπολογίσετε τις γωνίες 


του.         (Μονάδες 16) 


β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο
∆


Α∆Ε  είναι ισόπλευρο.     (Μονάδες 9) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του παρακάτω ςχήματοσ είναι ρόμβοσ. Θεωροφμε 𝛢𝛧 ⊥ 𝛤𝛥 


και 𝛢𝛦 ⊥ 𝛤𝛣. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ιςοςκελζσ.  (Μονάδεσ 6) 


β) Η ευθεία ΑΓ είναι μεςοκάθετοσ του τμήματοσ ΖΕ.  (Μονάδεσ 9) 


γ) Αν Μ και Ν τα μζςα των πλευρών ΑΔ και ΑΒ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΖΜΝΕ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.   (Μονάδεσ 10) 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε τη διαγώνιο ΒΔ κατά τμήμα ΔΕ=ΔΒ. Ζςτω Μ το 


μζςο τησ ΑΔ και Ν το ςημείο τομήσ των ΑΕ και ΓΔ. 


α)  Να αποδείξετε ότι ΔΝ=ΔΜ.     (Μονάδεσ 8) 


β)  Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΝΜΑ.      (Μονάδεσ 7) 


γ)  Να αποδείξετε ότι: 


i. ΜΝ ΑΓ        (Μονάδεσ 5) 


ii. ΓΜ ΑΝ        (Μονάδεσ 5) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορκογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τθ γωνία Α ορκι, και τυχαίο ςθμείο Δ τθσ 


πλευράσ ΑΒ. Ζςτω Κ, Μ, Ν τα μζςα των ΓΔ, ΒΓ, ΒΔ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΚΜΝΔ είναι παραλλθλόγραμμο.                  (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΑΚΜΝ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                 (Μονάδεσ 9) 


γ) Η διάμεςοσ του τραπεηίου ΑΚΜΝ είναι ίςθ με 
2



.               (Μονάδεσ 8) 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και το μέσο Μ της βάσης του ΒΓ. 


Φέρουμε τις αποστάσεις ΜΚ και ΜΛ του σημείου Μ από τις ίσες πλευρές του 


τριγώνου ΑΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΜΚ=ΜΛ.        (Μονάδες 13) 


β) Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ΚΜΛ.    (Μονάδες 12) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ . Στην προζκταςη τησ ΒΓ (προσ το μζροσ του Γ) 


θεωροφμε τμήμα ΓΔ=ΒΓ. Φζρουμε τμήμα ΔΕ κάθετο ςτην ΑΔ ςτο ςημείο τησ Δ , 


τζτοιο ώςτε ΔΕ=ΒΓ. ( Α και Ε ςτο ίδιο ημιεπίπεδο ωσ προσ την ΒΔ). 


α) Να βρείτε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΒΔ.                                                  (Μονάδεσ 12) 


β) Να αποδείξετε ότι ΑΒΔΕ παραλληλόγραμμο.                                          (Μονάδεσ 13) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στθν προζκταςθ τθσ ΒΓ (προσ το Γ) κεωροφμε τμιμα 


 . Αν Μ, Κ και Λ είναι τα μζςα 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 ιςοςκελζσ τραπζηιο με τθ μεγάλθ βάςθ διπλάςια 


από τθ μικρι.                 (Μονάδεσ 8) 


ii) Το τρίγωνο ΚΜΛ είναι ορκογώνιο.     (Μονάδεσ 10) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο παρακάτω τετράπλευρο ΑΒΓΔ ιςχφουν:  ,  , και ΑΒ  ΓΔ . 


α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΟΒ  και ΔΟΓ  είναι ιςοςκελι.            (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τραπζηιο.       (Μονάδεσ 8) 


γ) Αν επιπλζον ιςχφει ότι ΓΔ=3ΑΒ και Κ , Λ τα μζςα των διαγωνίων ΒΔ και ΑΓ 


αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΛΚ είναι ορκογώνιο 


παραλλθλόγραμμο.             (Μονάδεσ 9)  


 A












 


 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τραπζηιο ΑΒΓΔ ( 90



) με ΒΓ = ΓΔ = 2ΑΒ και Κ, Λ τα μζςα 


των ΒΓ και ΓΔ. Η παράλλθλθ από το Κ προσ τθν ΑΒ τζμνει τθν ΑΛ ςτο Ζ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΒΓ = 2 ΔΖ.          (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΖΚΓΛ είναι ρόμβοσ.     (Μονάδεσ 9) 


γ) 90



.       (Μονάδεσ 8) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και ζςτω Ο το ςθμείο τομισ των διαγωνίων ΑΓ και 


ΒΔ. Φζρνουμε τθν ΑΕ κάκετθ ςτθν διαγώνιο ΒΔ. Εάν Ζ είναι το ςυμμετρικό του Α ωσ 


προσ τθν διαγώνιο ΒΔ, τότε να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΔΖ είναι ιςοςκελζσ. (Μονάδεσ 7) 


β) ΖΓ = 2ΟΕ.               (Μονάδεσ 9)                                                                                        


γ) Το ΒΔΖΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.            (Μονάδεσ 9) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ και ο περιγεγραμμζνοσ του κφκλοσ (Ο, ρ) ϊςτε η 


διαγϊνιοσ του ΔΒ να είναι διάμετροσ του κφκλου.  Η γωνία Β είναι διπλάςια τησ 


γωνίασ Δ και οι πλευρζσ ΑΒ και ΒΓ είναι ίςεσ. Φζρουμε κάθετη ςτη ΒΔ ςτο Ο, η 


οποία τζμνει τισ πλευρζσ ΑΔ και ΓΔ ςτα Ε και Ζ αντίςτοιχα.  


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τετραπλεφρου ΑΒΓΔ.    (Μονάδεσ 6) 


β) Να ςυγκρίνετε τα τρίγωνα ΔΑΒ και ΔΓΒ.      (Μονάδεσ 6) 


γ) Να αποδείξετε ότι  το τετράπλευρο ΑΒΓΟ είναι ρόμβοσ.            (Μονάδεσ 7) 


γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΟΕ είναι εγγράψιμο ςε κφκλο. 


(Μονάδεσ 6) 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η εξωτερική γωνία Α είναι διπλάσια της εσωτερικής 


γωνίας Β. 


α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ.              (Μονάδες 10) 


β) Η μεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ τέμνει την πλευρά ΑΓ στο εσωτερικό της σημείο Δ. 


Αν η γωνία ΑΔΒ είναι ίση με 80
ο
, τότε να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.  


(Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


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
ο
. Αν η ΟΓ τέμνει τον 


κύκλο στο Δ να αποδείξετε ότι: 


α) ΟΑ=ΟΓ 2 .                (Μονάδες 12)                                      


β) Α∆=ΒΓ .                   (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ιςοςκελζσ  τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΔΓ) με 



 2  και 
2



 . 


Φζρουμε τθ διχοτόμο τθσ γωνίασ 



 , θ οποία τζμνει το ΔΓ ςτο Κ και θ κάθετθ από το 


Κ προσ το ΒΓ το τζμνει ςτο Μ.  


α)  Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του ΑΒΓΔ.     (Μονάδεσ 10) 


β)  Να αποδείξετε ότι: 


i.     Το τετράπλευρο ΑΒΚΔ είναι ρόμβοσ.         (Μονάδεσ 8) 


ii.    Το ςθμείο Μ είναι το μζςο του ΒΓ.     (Μονάδεσ 7) 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Σε τρίγωνο ΑΒΓ ιςχφουν ˆ ˆ ˆΑ Γ 2Β   και ˆ ˆΑ 3Γ . 


α) Να αποδείξετε ότι η γωνία Β είναι 60ο  .    (Μονάδεσ 10) 


β) Αν το φψοσ του ΑΔ και η διχοτόμοσ του ΒΕ τζμνονται ςτο ςημείο Ζ, να αποδείξετε 


ότι το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ιςόπλευρο.      (Μονάδεσ 15) 
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ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ςημείο Μ εςωτερικό του τριγώνου, 


τζτοιο ώςτε ΜΒ=ΜΓ. Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΑΜΓ είναι ίςα.         (Μονάδεσ 12) 


β) Η ευθεία ΑΜ διχοτομεί τη γωνία .     (Μονάδεσ 13) 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Από το  Β φζρουμε κάθετθ  ςτθν διχοτόμο 


ΑΜ τθσ γωνίασ Α, θ οποία τζμνει τθν ΑΜ ςτο Η και τθν ΑΓ ςτο Δ. Στθν προζκταςθ τθσ 


ΑΗ θεωροφμε ςθμείο Ζ τζτοιο ώςτε ΑΗ = ΗΖ και ζςτω Θ το μζςο τθσ πλευράσ  ΒΓ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) το τετράπλευρο ΑΒΖΔ είναι ρόμβοσ.     (Μονάδεσ 9) 


β) το τετράπλευρο ΗΒΖΘ είναι τραπζηιο.     (Μονάδεσ 9) 


γ) θ διάμεςοσ του τραπεηίου  ΗΒΖΘ είναι ίςθ με 
4



.  (Μονάδεσ 7) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ευθεία ε του επιπέδου. Τα παράλληλα τμήματα ΑΒ και ΓΔ καθώς και ένα 


τυχαίο σημείο Ε βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο της ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν το Ε είναι εκτός των τμημάτων ΑΒ και ΓΔ τότε:  ̂   ̂+ ̂ 


    (Μονάδες 10) 


β) Αν το Ε είναι ανάμεσα στα τμήματα ΑΒ και ΓΔ και ΕΖ//ΑΒ, τότε να αποδείξετε ότι 


  


     


    (Μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) με διάμετρο ΒΓ. Θεωροφμε ςθμείο Α του κφκλου και 


ςχεδιάηουμε το τρίγωνο ΑΒΓ. H προζκταςθ τθσ ΑΟ τζμνει τον κφκλο ςτο ςθμείο Ζ. 


Φζρουμε το φψοσ του ΑΔ, θ προζκταςθ του οποίου τζμνει τον κφκλο ςτο ςθμείο Ε.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. ΖΓ=ΑΒ=ΒΕ           (Μονάδεσ 8) 


ii. Το τετράπλευρο ΒΕΖΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                 (Μονάδεσ 7) 


β) Αν οΓ̂ 30 , να αποδείξετε ότι θ περίμετροσ του τραπεηίου ΒΕΖΓ είναι ίςθ 


με 5R , όπου R θ ακτίνα του κφκλου.         (Μονάδεσ 10) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ = 2 ΒΓ. Από τθν κορυφι Α φζρουμε τθν ΑΕ 


κάκετθ ςτθν ευκεία ΒΓ και Μ, Ν τα μζςα των ΑΒ, ΔΓ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΜΒΓΝ είναι ρόμβοσ.                           (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΜΕΓΝ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.        (Μονάδεσ 9) 


γ) Η  ΕΝ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 



.                       (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με τθ γωνία Γ ίςθ με 30 και ζςτω Κ, Λ τα μζςα των 


διαγωνίων του. Οι μθ παράλλθλεσ πλευρζσ του ΔΑ και ΓΒ προεκτεινόμενεσ 


τζμνονται κάκετα ςτο ςθμείο Ε. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΒ=2ΑΕ         (Μονάδεσ 10) 


β)  ΚΛ=ΑΔ         (Μονάδεσ 10) 


γ) Σε ποια περίπτωςθ το ΑΒΛΚ είναι παραλλθλόγραμμο; Να αιτιολογιςετε τθν 


απάντθςι ςασ.       (Μονάδεσ 5) 


 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ = 2ΑΓ. Ζςτω ΑΜ διάμεςοσ του ΑΒΓ και Κ, Λ τα μζςα των 


ΜΓ και ΑΒ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε  ότι: 


α) 



.                   (Μονάδεσ 7) 


β) ΜΛ = ΜΚ.                     (Μονάδεσ 9) 


γ) Η ΑΜ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ 



.              (Μονάδεσ 9) 


               


 


 
 
 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Ζςτω κφκλοσ κζντρου Κ, μια διάμετρόσ του ΒΓ  και ςημείο Α του κφκλου τζτοιο ώςτε 


ΒΑ=ΚΓ. Αν  Δ  τυχαίο ςημείο του  κφκλου διαφορετικό των Β και Γ, 


α)  να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ιςόπλευρο.   (Μονάδεσ 7) 


β)  να υπολογίςετε την γωνία  ˆ  .     (Μονάδεσ 9) 


γ)  να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΒΓ .     (Μονάδεσ 9) 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στο σχήμα που ακολουθεί, η Αx είναι εφαπτομένη του κύκλου (Ο, ρ) σε σημείο του 


Α και επιπλέον ισχύουν °=Γ 85ˆxA  και  °=Α∆ 40B̂ . 


α)  Να αποδείξετε ότι °= 45ˆ
1


B .                                   (Μονάδες 10)    


β)  Να υπολογίσετε τη γωνία φ̂ .                                   (Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και η διαγώνιός του ΒΔ.  Από τις κορυφές Α και Γ 


φέρουμε τις κάθετες ΑΕ και ΓΖ στη ΒΔ, που την τέµνουν στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΓΒΖ είναι ίσα.   (Μονάδες 10)                                              


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδες 15)                                   


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


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


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


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


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


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω τρίγωνο ΑΒΔ με 
ο


120=Α


Λ


. Εξωτερικά του τριγώνου κατασκευάζουμε τα 


ισόπλευρα τρίγωνα 
∆


ΑΕΒ  και 
∆


ΑΖ∆ .  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΒΔ είναι ίσα.                             (Μονάδες 12) 


β) Το τετράπλευρο ΒΔΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο.                (Μονάδες 13) 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με Ο το κζντρο του. Από τθν κορυφι Δ φζρουμε το 


τμιμα ΔΚ κάκετο ςτθν  ΑΓ και ςτθν προζκταςι του προσ το Κ κεωροφμε ςθμείο Ε, 


ώςτε ΚΕ= ΔΚ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)
ΒΔ


ΕΟ
2


 .                                   (Μονάδεσ 8) 


β) Η γωνία 



  είναι ορκι.           (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.     (Μονάδεσ 9) 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ. Φζρουμε τη διχοτόμο του ΑΚ και ςε τυχαίο ςημείο 


τησ Ε φζρουμε ευθεία κάθετη ςτη διχοτόμο ΑΚ, η οποία τζμνει τισ ΑΒ και ΑΓ ςτα 


ςημεία Ζ και Δ αντίςτοιχα και την προζκταςη τησ ΓΒ ςτο ςημείο Η.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) 
2


90






 


 .                   (Μονάδεσ 7) 


β) ΖΚ = ΚΔ.                                 (Μονάδεσ 8) 


γ) 
2



 


 .                         (Μονάδεσ 10) 


 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και  ̂     . Έστω Κ σημείο της διχοτόμου 


της γωνίας  ̂ , τέτοιο ώστε ΚΒ=ΚΑ=ΚΓ. 


α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΚΑ και ΓΚΑ είναι ίσα.         (Μονάδες 10) 


β) Να υπολογίσετε τις γωνίες    ̂ και    ̂.                             (Μονάδες 8) 


γ) Να υπολογίσετε τη γωνία    ̂.                                               (Μονάδες 7) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ < ΑΓ) και η διχοτόμοσ του ΑΔ. Φζρουμε από το Β κάθετη 


ςτην ΑΔ που τζμνει την ΑΔ ςτο Ε και την πλευρά ΑΓ ςτο Η. Αν Μ είναι το μζςο τησ 


πλευράσ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ιςοςκελζσ.            (Μονάδεσ 9) 


β) ΕΜ//ΗΓ                                                          (Μονάδεσ 8) 


γ)  ΕΜ=(ΑΓ-ΑΒ)/2                                             (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Εκτόσ τριγώνου ΑΒΓ καταςκευάηουμε τετράγωνα ΑΒΔΕ και ΑΓΖΗ. Αν Μ το μζςο του 


ΒΓ και Λ ςθμείο ςτθν προζκταςθ τθσ ΑΜ τζτοιο ώςτε ΑΜ = ΜΛ, να αποδείξετε ότι: 


α) ΓΛ = ΑΕ.                         (Μονάδεσ 10) 


β) 0ι γωνίεσ ΑΓΛ και ΕΑΗ είναι ίςεσ.                                                            (Μονάδεσ 10) 


γ) Η προζκταςθ τθσ ΜΑ (προσ το Α) τζμνει κάθετα τθν ΕΗ.       (Μονάδεσ 5) 


          


 


 


 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ και το φψοσ του  ΑΔ . Στο ΑΔ θεωροφμε ςημείο Θ 


τζτοιο ϊςτε ΘΑ=ΘΒ. Ζςτω ότι  Ε είναι το ςημείο τομήσ τησ ΒΘ με την ΑΓ. Φζρνουμε 


την ΑΗ κάθετη ςτην ΒΕ, η οποία τζμνει την πλευρά ΒΓ ςτο Θ. 


 α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Τα τρίγωνα ΘΔΒ και ΘΗΑ είναι ίςα.                                              (Μονάδεσ 6) 


ii. ΔΘ=ΘΗ.                                                                                               (Μονάδεσ 6) 


iii. Θ ευθεία ΘΘ είναι μεςοκάθετοσ του τμήματοσ ΑΒ.                  (Μονάδεσ 6) 


β) Ποιο από τα ςημεία του ςχήματοσ  είναι το ορθόκεντρο του τριγϊνου  ΑΘΒ ;  


Να δικαιολογήςετε την απάντηςή ςασ.      (Μονάδεσ 7)  


                                                                                                              


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της διαμέσου ΜΔ του 


τριγώνου ΑΜΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε ΜΔ=ΔΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


β) Η ΒΕ διέρχεται από το μέσο της διαμέσου ΑΜ.   (Μονάδες 13) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνονται τα τμήματα  ΑΓ=ΒΔ που τέμνονται στο σημείο Ο έτσι ώστε ΟΑ=ΟΒ, και τα 


σημεία Η και Ζ στα τμήματα ΑΓ και ΒΔ αντίστοιχα, έτσι ώστε ΟΗ=ΟΖ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Οι γωνίες 
Λ


Α∆Ο  και 
Λ


ΒΓΟ  είναι ίσες.      (Μονάδες 12) 


β)  ΑΖ=ΒΗ .         (Μονάδες 13) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆ ˆΑ Γ 2Β+ = και έστω ΑΔ ύψος και ΒΕ διχοτόμος του τριγώνου 


που τέμνονται στο Ζ. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i.  
ο


Β̂ 60=  και ΑΖ=ΒΖ.       (Μονάδες 10) 


ii. 
3


Α∆ ΒΖ
2


=                      (Μονάδες 8) 


β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες 


γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.       (Μονάδες 7) 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ  2 


Σε κύκλο κέντρου Ο, έστω ΟΑ μία ακτίνα του. Φέρουμε τη μεσοκάθετη της ΟΑ που 


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


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


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


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με   ̂      και  ̂     . Επιπλέον, τα σημεία Δ, Ε και Ζ είναι 


τα μέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα.  


α) Να υπολογίσετε τη γωνία  ̂ του τριγώνου ΑΒΓ.          (Μονάδες 8) 


β) Να αποδείξετε ότι    ̂     ̂      .                      (Μονάδες 9) 


γ) Να υπολογίσετε τη γωνία    ̂.                                      (Μονάδες 8) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ότι ο κφκλοσ (Ο, ρ) εφάπτεται των πλευρών του τριγώνου ΡΓΕ ςτα ςημεία Α, Δ 


και Β.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


I. 𝛲𝛤 = 𝛤𝛥 + 𝛢𝛲      (Μονάδεσ  6) 


II. 𝛲𝛤 − 𝛤𝛥 = 𝛲𝛦 − 𝛥𝛦      (Μονάδεσ  8) 


β) Αν ΑΓ=ΒΕ, να αποδείξετε ότι  


I. Το τρίγωνο ΡΓΕ είναι ιςοςκελζσ.                       (Μονάδεσ  6) 


II. Τα ςημεία Ρ, Ο και Δ είναι ςυνευθειακά.      (Μονάδεσ 5) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ, εγγεγραμμζνο ςε κφκλο με κζντρο Ο. Θεωροφμε  το 


μζςο Μ του κυρτογϊνιου τόξου ΒΓ και το φψοσ ΑΔ του τριγϊνου ΑΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) ΑΜ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ  ΔΑΟ.     (Μονάδεσ 8) 


β) 



        (Μονάδεσ 9) 


γ) 



           (Μονάδεσ 8) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Σε τρίγωνο 



  οι διχοτόμοι των γωνιών 



  και 



  τζμνονται ςτο Δ. Η εξωτερικι 


διχοτόμοσ τθσ Β τζμνει τθν προζκταςθ τθσ ΓΔ ςτο Ε.  Δίνεται ότι 



 270  


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου



  .                              (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΒΕ είναι τραπζηιο.                (Μονάδεσ 9) 


γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒΕ είναι ιςοςκελζσ                           (Μονάδεσ 8)                     


 


 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε κφκλο κζντρου Ο, με διάμετρο ΒΓ. Από ςημείο Α του κφκλου φζρουμε 


την  εφαπτομζνη (ε) του περιγεγραμμζνου κφκλου του τριγϊνου 



 .  


Από τα ςημεία Β και Γ φζρουμε τα τμήματα ΒΔ και ΓΕ κάθετα ςτην ευθεία (ε). 


α) Να αποδείξετε ότι ΒΑ και ΓΑ είναι διχοτόμοι των γωνιϊν 



  και 



  


αντίςτοιχα.           (Μονάδεσ 8) 


β) Αν ΑΖ είναι φψοσ του τριγϊνου 



 , να αποδείξετε ότι  .   


          (Μονάδεσ 8) 


γ) Να αποδείξετε ότι  .     (Μονάδεσ 9)  


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω  Α, Β, Γ  ςυνευθειακά ςθμεία με  ΑΒ=2ΒΓ.  Θεωροφμε το μζςο  Μ  τθσ  ΑΒ. Προσ 


το ίδιο θμιεπίπεδο καταςκευάηουμε τα ιςόπλευρα τρίγωνα  ΑΔΒ,  ΒΕΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΔΕΒ  είναι τραπζηιο (ΑΔ//ΒΕ).        (Μονάδεσ 9) 


β) Τα τρίγωνα  ΔΜΒ,  ΔΕΒ  είναι ίςα.                              (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο  ΔΜΒΕ είναι εγγράψιμο.                   (Μονάδεσ 8) 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο 



  και τα μζςα Δ, Ε και Μ των ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ 


αντίςτοιχα. Στην προζκταςη του ΜΔ (προσ το Δ) θεωροφμε τμήμα ΔΖ=ΔΜ.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) Τα τρίγωνα 



  και 



  είναι ίςα.       (Μονάδεσ  6) 


β) Το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραμμο.        (Μονάδεσ  6)  


γ) Τα τμήματα ΖΕ και ΑΔ τζμνονται κάθετα και διχοτομοφνται.  (Μονάδεσ  7)  


δ) Η ΒΖ είναι κάθετη ςτη ΖΑ.          (Μονάδεσ  6) 
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A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ςτισ ίςεσ πλευρζσ ΑΒ,ΑΓ παίρνουμε αντίςτοιχα 


τμήματα ΑΔ=
3


1
ΑΒ και ΑΕ=


3


1
 ΑΓ.  Αν Μ είναι το μζςο τησ ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 


α) τα τμήματα ΒΔ και ΓΕ είναι ίςα.                                                                                         (Μονάδεσ 5) 


β) τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΜΕΓ είναι ίςα.                                                                                (Μονάδεσ 10) 


γ) το τρίγωνο ΔΕΜ είναι ιςοςκελζσ.                                                                                    (Μονάδεσ 10)     


 


 


A












ΘΕΜΑ 2  


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( °= 90Â ). Η διχοτόμος της γωνίας Β̂  τέμνει την πλευρά ΑΓ στο 


σημείο Δ.  Φέρουμε τμήμα ΔΕ κάθετο στην πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 


α)  ΒΕ=ΑΒ.                                                                                                                               (Μονάδες 12)          


β) Αν επιπλέον °=Α∆Β 55ˆ , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΓΔΕ.                (Μονάδες 13)         


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α = 90 ) και ΒΔ η διχοτόμος της γωνίας Β. Από το 


Δ φέρουμε ⊥ , και έστω Ζ το σημείο στο οποίο η ευθεία ΕΔ τέμνει την 


προέκταση της ΒΑ (προς το Β).  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΒ=ΒΕ                                                                   (Μονάδες 13) 


β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΖΕΒ είναι ίσα.                  (Μονάδες 12) 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και Κ το ςθμείο τομισ των διαγωνίων του. 


Φζρουμε ΑΗ κάκετθ ςτθν ΒΔ και ςτθν προζκταςθ τθσ ΑΗ (προσ το Η) κεωροφμε 


ςθμείο Ε τζτοιο ώςτε ΑΗ = ΗΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΚΕ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 7) 


β) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ορκογώνιο.      (Μονάδεσ 9) 


γ) Το τετράπλευρο ΔΒΓΕ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.    (Μονάδεσ 9) 


 


 


 


  A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω τρίγωνο



  με διάμεςο ΑΜ τζτοια ϊςτε ΑΜ=ΑΒ. Φζρουμε το φψοσ του ΑΚ 


και το προεκτείνουμε (προσ το Κ) κατά τμήμα  . Προεκτείνουμε τη διάμεςο 


ΑΜ (προσ το Μ) κατά τμήμα ΜΕ=ΑΜ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)   και  2          (Μονάδεσ 7) 


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


γ) Το τετράπλευρο ΑΒΔΜ είναι ρόμβοσ.     (Μονάδεσ 6) 


δ) Θ προζκταςη τησ ΔΜ τζμνει το ΑΓ ςτο μζςον του Η.   (Μονάδεσ 6) 
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A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ότι Ε και Η είναι τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΓΔ  παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ 


αντίςτοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ επιπλζον ιςχφει ΑΒ>ΑΔ, να εξετάςετε 


αν είναι αληθείσ ή όχι οι ακόλουθοι ιςχυριςμοί: 


 


Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔΕΒΗ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                                           


Ισχυρισμός 2:  ΑΕΔ = ΒΖΓ .   


Ισχυρισμός 3: Οι ΔΕ και ΒΗ είναι διχοτόμοι των απζναντι γωνιών Δ καιΒ .       


 


α) Στην περίπτωςη που θεωρείτε ότι κάποιοσ ιςχυριςμόσ είναι αληθήσ να τον 


αποδείξετε.                                                             (Μονάδεσ 16) 


β)  Στην περίπτωςη που κάποιοσ ιςχυριςμόσ δεν είναι αληθήσ, ναβρείτε τη ςχζςη  


των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώςτε να είναι αληθήσ. Να 


αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.      (Μονάδεσ 9) 


 


 A












ΘΕΜΑ  2 


Σε κύκλο κέντρου Ο δίνονται οι χορδές ΑΒ και ΑΔ τέτοιες ώστε η γωνία  ˆ  να 


είναι 44. Θεωρούμε τυχαίο σημείο Γ του κύκλου και σχηματίζουμε το τετράπλευρο 


ΒΓΔΟ. 


α) Να υπολογίσετε τη γωνία x.                              (12 Μονάδες) 


β) Να αποδείξετε ότι η γωνία y είναι 136.                                                   (13 Μονάδες) 


 


 
 


 A












ΘΕΜΑ 2 


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) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά: Γεωμετρία 


ΤΥΠΟΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ 


ΣΤΟΧΟΙ  του  Π.Σ. Εγl. Διερευνούν και αποδεικνύουν τις 


σχέσεις εγγεγραμμένης και αντίστοιχης 


επίκεντρης γωνίας καθώς και τη σχέση 


τους με τη γωνία χορδής και 


εφαπτομένης. 


Χρησιμοποιούν τις παραπάνω σχέσεις 


στην επίλυση προβλημάτων. 


A







 


Εκφώνηση  Δραστηριότητας  


Στο παρακάτω σχήμα η ΒΓ είναι  


διάμετρος και το σημείο Ο είναι το 


κέντρο του  


κύκλου. Να βρείτε: 


i)το μέτρο x του τόξου ΓΔ  


ii)τη γωνία 1Ο  


iii)τη γωνία 1Α . 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ενδεικτική  Απάντηση i)Η ΒΓ είναι διάμετρος του κύκλου. 


Επομένως, ΒΔ ΔΓ 180 2x x 180  


3x 180 x 60 . 


ii)Αποδείξαμε ότι x 60 . 


Άρα, 1O BΔ 2x 2 60 120 . 


iii)Η γωνία 1Α  είναι εγγεγραμμένη και 


βαίνει στο τόξο BΔ . Επομένως, 


1
1


O 120
Α 60


2 2
. 


ΘΕΜΑ 2 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 


(2,1),(2,2),(2,5) 
 
1. Να εφαρμόζουν κατάλληλα 


ορισμούς, θεωρίες, αλγόριθμους σε 
προβλήματα παρόμοια με αυτά που 
έχουν διδαχθεί στην τάξη.  


2. Να ερμηνεύουν έναν απλό 
ισχυρισμό που διατυπώνεται στην 
εκφώνηση του προβλήματος 
μεταφράζοντάς τον σε μαθηματικό 
μοντέλο.  


 
5. Να συλλέγουν και να ερμηνεύουν 


δεδομένα.  
 


 


 


 


B  Γ 


Α 


2x 
Δ 


Ο 


1 


x 


1 A







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά: Γεωμετρία 


ΤΥΠΟΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ 


ΣΤΟΧΟΙ  του  Π.Σ. ΠΕl. Διερευνούν, προσδιορίζουν και 


αποδεικνύουν κριτήρια παραλληλίας δύο 


ευθειών μέσω των σχέσεων γωνιών που 


σχηματίζουν αυτές με μια τέμνουσα. 


Αποκτούν μια πρώτη αίσθηση του ρόλου 


του «αιτήματος παραλληλίας» στην 


A







ιστορική εξέλιξη και τη φύση της 


Γεωμετρίας. Αποδεικνύουν και 


χρησιμοποιούν βασικές ιδιότητες των 


παραλλήλων. 


ΠΤ2. Αναγνωρίζουν τα είδη των 


παραλληλογράμμων (ορθογώνιο, 


ρόμβος, τετράγωνο) με βάση τον ορισμό 


τους και τα αντίστοιχα κριτήρια. 


Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες τους στην 


επίλυση προβλημάτων. 


Εγl. Διερευνούν και αποδεικνύουν τις 


σχέσεις εγγεγραμμένης και αντίστοιχης 


επίκεντρης γωνίας καθώς και τη σχέση 


τους με τη γωνία χορδής και 


εφαπτομένης. 


Χρησιμοποιούν τις παραπάνω σχέσεις 


στην επίλυση προβλημάτων. 


Εγ2. Διερευνούν, προσδιορίζουν και 


αποδεικνύουν βασικές ιδιότητες των 


εγγεγραμμένων και τα κριτήρια 


εγγραψιμότητας τετραπλεύρων. 


Χρησιμοποιούν τις σχετικές προτάσεις 


στην επίλυση προβλημάτων. 


Εκφώνηση  Δραστηριότητας Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ  και το μέσο Μ  


της πλευράς του ΒΓ. Αν Ε είναι η  


προβολή του σημείου Δ πάνω στην ΑΜ,  


να αποδείξετε ότι:  


i) AΜB ΔΜΓ  


ii)το τετράπλευρο ΔΕΜΓ είναι εγγράψιμο 


iii)ΓΕ = ΓΔ. 


 


Ενδεικτική  Απάντηση  


 
 


i)Tα τρίγωνα ΑΒΜ και ΔΓΜ έχουν:  


●Β Γ 90 , αφού το τετράπλευρο ΑΒΓΔ  


είναι τετράγωνο. 


●ΑΒ ΔΓ , ως απέναντι πλευρές του  


τετραγώνου ΑΒΓΔ. 


●ΒΜ ΜΓ,  αφού το σημείο Μ είναι μέσο  


του ΒΓ. 


Επομένως, τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΔΓΜ  


είναι ίσα και συνεπώς ΑΜΒ ΔΜΓ . 


A







ii)Στο τετράπλευρο ΔΕΜΓ έχουμε 


Ε Γ 90 90 180 . 


Άρα, το τετράπλευρο ΔΕΜΓ είναι  


εγγράψιμο. 


iii)Αρκεί να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο 


ΔΓΕ είναι ισοσκελές με 1 1Δ Ε .  


Προς τούτο, παρατηρούμε ότι 1Δ ΑΜΒ,  


ως οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές  


τους κάθετες. Επίσης, 1Ε ΔΜΓ  


αφού το τετράπλευρο ΔΕΜΓ είναι  


εγγράψιμο. Όμως, στο ερώτημα i)  


αποδείξαμε ότι ΑΜΒ ΔΜΓ. 


Επομένως, 1 1Δ Ε που είναι η ζητούμενη  


σχέση. 


 


ΘΕΜΑ 4 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 


(4,1),(4,2),(4,5),(4,6) 
 
1. Να προσαρμόζουν τα διαθέσιμα 


μαθηματικά εργαλεία στις 
ιδιαιτερότητες της κατάστασης που 
διερευνούν.  


2. Να συνθέτουν τις γνώσεις που 
διαθέτουν για την επίλυση ενός μη 
οικείου προ-βλήματος.  


 
5. Να διερευνούν και να 


διατυπώνουν εικασίες τις οποίες 
να αποδεικνύουν επι-λέγοντας την 
κατάλληλη στρατηγική.  


6. Να αξιολογούν την αξιοπιστία μιας 
πληροφορίας, την 
αποτελεσματικότητα μιας 
στρατηγικής ή την ορθότητα μιας 
απόδειξης.  


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στισ πλευρζσ  ΑΔ και ΒΓ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ θεωροφμε ςημεία E και Z, τζτοια 


ώςτε ΑE=ΓZ . Αν η ευθεία ΖΕ τζμνει τισ προεκτάςεισ των πλευρών ΑΒ και ΓΔ ςτα 


ςημεία H και Θ, να αποδείξετε ότι: 


α) 𝛨𝛣 𝛧 = 𝛦𝛥 𝛩    (Μονάδεσ 8) 


β) 𝛣𝛧 𝛨 = 𝛥𝛦 𝛩      (Μονάδεσ 8)  


γ) ΒΗ=ΘΔ   (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Έςτω  δυο κάθετεσ ευθείεσ που τζμνονται ςτο Ο και τυχαίο ςημείο Μ του 


επιπζδου που δεν ανήκει ςτισ ευθείεσ.  


α) Αν  είναι το ςυμμετρικό του Μ ωσ προσ την  και  το ςυμμετρικό του  


ωσ προσ την , να αποδείξετε ότι: 


I.                                                                      (Μονάδεσ 6)   


II. Τα ςημεία Μ, Ο  και  είναι ςυνευθειακά.            (Μονάδεσ 8)   


III. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο.                       (Μονάδεσ 6)   


Β) Αν  είναι το ςυμμετρικό ςημείο του  ωσ προσ την , τι είδουσ 


παραλληλόγραμμο είναι το ; Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ.           


                                      (Μονάδεσ 5 )                             


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φζρουμε τισ διαμζςουσ ΒΔ και ΓΕ. Μία ευθεία ε 


παράλληλη ςτη βάςη ΒΓ τζμνει τισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ ςτα Ζ και Η αντίςτοιχα και τισ 


διαμζςουσ ΒΔ και ΓΕ ςτα ςημεία Θ και Κ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΒΖ=ΓΗ.                                         (Μονάδεσ 8) 


β) τα τρίγωνα ΖΒΘ και ΗΚΓ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 9) 


γ) ΖΚ=ΗΘ .        (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


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


αντίστοιχα.     


Να αποδείξετε ότι: 


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


β) Η ευθεία  ΔΖ διχοτομεί το τμήμα ΑΕ.                          (Μονάδες12) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία Α ίςη με 120 και γωνία Β είναι ίςη με 45ο . Στην 


προζκταςη τησ ΒΑ προσ το Α, παίρνουμε τμήμα ΑΔ = 2ΑΒ. Από το Δ  φζρνουμε την 


κάθετη ςτην ΑΓ που την τζμνει ςτο ςημείο Κ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Η γωνία ΑΔΚ είναι ίςη με 30ο.                                                                 (Μονάδεσ 6) 


β) Το τρίγωνο ΚΑΒ είναι ιςοςκελζσ.                                                            (Μονάδεσ 6) 


γ) Αν Ζ το μζςο τησ ΔΑ, τότε =90ο.                                                       (Μονάδεσ 6) 


δ) Το ςημείο Κ ανήκει ςτη μεςοκάθετο του τμήματοσ  ΒΔ.                    (Μονάδεσ 7) 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Σε τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) ιςχφει ΑΒ+ΓΔ=ΑΔ. Αν θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Α τζμνει τθν 


ΒΓ ςτο Ε και τθν προζκταςθ τθσ ΔΓ ςτο Ζ, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΔΑΖ είναι ιςοςκελζσ.        (Μονάδεσ 7) 


β) Το Ε είναι το μζςο τθσ ΒΓ       (Μονάδεσ 10) 


γ) Η ΔΕ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Δ του τραπεηίου.    (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ.  Αν 


ΒΓ⊥ΕΗ  και ΒΓ⊥∆Ζ , να αποδείξετε ότι:                                                                                                            


α) Τα τρίγωνα ΒΓΔ και ΓΒΕ  είναι ίσα.          (Μονάδες 13)   


β) ΕΗ = ΔΖ.                                                                  (Μονάδες 12) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Αν για το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) του σχήματος ισχύουν   ̂   ̂ και  ̂   ̂, 


να γράψετε μια απόδειξη για καθέναν  από τους ακόλουθους ισχυρισμούς: 


α) Τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΕΓ είναι ίσα.                    (Μονάδες 8) 


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


γ) Η ευθεία ΑΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΒΓ.    (Μονάδες 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ 


(προς το Α) θεωρούμε τα σημεία Ε και Δ αντίστοιχα τέτοια ώστε ΑΔ = ΑΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΒΕ = ΓΔ                             (Μονάδες 6) 


β) ΒΔ = ΓΕ                             (Μονάδες 10) 


γ) ˆ ˆ∆ΒΓ = ΕΓΒ                  (Μονάδες 9) 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ (



 = 90o) και ΔΒΓ ( 90



) (όπου Α και Δ 


εκατζρωθεν τησ ΒΓ) και το μζςο Μ τησ ΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι:  


α) το τρίγωνο ΑΜΔ είναι ιςοςκελζσ.     (Μονάδεσ 9) 


β) 



2             (Μονάδεσ 9) 


γ) 



              (Μονάδεσ 7) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του 


κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών 


ΑΒ και ΓΔ του κύκλου αντίστοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. τα τρίγωνα ΚΒΣ και ΚΔΣ είναι ίσα.                (Μονάδες 10) 


ii. ΚΛ=ΚΜ.       (Μονάδες 10) 


β) Να αιτιολογήσετε γιατί οι χορδές ΑΒ και ΓΔ είναι ίσες.  (Μονάδες 5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται κφκλοσ κζντρου Ο, και από ζνα ςημείο Ρ εκτόσ αυτοφ φζρουμε τα 


εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ. Το τμήμα ΡΟ τζμνει τον κφκλο ςτο ςημείο Μ και η 


εφαπτομζνη του κφκλου ςτο Μ τζμνει τα ΡΑ και ΡΒ ςτα ςημεία Δ και Γ αντίςτοιχα.  


α)  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΡΔΓ είναι ιςοςκελζσ.                              (Μονάδεσ 13)  


β)  Αν η γωνία ΑΡΒ είναι  400  να υπολογίςετε τη γωνία ΑΟΒ.                   (Μονάδεσ 12)  


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Θεωροφμε ςημείο Ε ςτην προζκταςη τησ ΒΑ (προσ 


το Α) και ςημείο Δ ςτο εςωτερικό τησ πλευράσ ΑΓ, ώςτε ΑΕ=ΑΔ. 


α)  Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΔΕ.            (Μονάδεσ 10)                                                  


β)  Αν Ζ είναι το ςημείο τομήσ τησ προζκταςησ τησ ΕΔ (προσ το Δ) με την ΒΓ, να 


αποδείξετε ότι η ΕΖ είναι κάθετη ςτην ΒΓ.              (Μονάδεσ 15)                                                                                                 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στο παρακάτω ςχιμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ,  θ διχοτόμοσ Βx τθσ γωνίασ Β του 


τριγώνου ΑΒΓ και θ διχοτόμοσ Βy τθσ εξωτερικισ γωνίασ Β. Αν Δ και Ε είναι οι 


προβολζσ τθσ κορυφισ Α του τριγώνου ΑΒΓ ςτθν Βx και Βy αντίςτοιχα, να 


αποδείξετε ότι:  


α) Το τετράπλευρο ΑΔΒΕ είναι ορκογώνιο.     (Μονάδεσ 7) 


β) Η ευκεία ΕΔ είναι παράλλθλθ προσ τθ ΒΓ και διζρχεται από το μζςο Μ τθσ ΑΓ.  


           (Μονάδεσ 10) 


γ) Το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπζηιο και θ διάμεςόσ του είναι ίςθ με  
4


3 , 


όπου α=ΒΓ .                   (Μονάδεσ  8) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και τυχαίο ςημείο Ε ςτην πλευρά ΔΓ. Φζρουμε τη διχοτόμο 


ΑΖ τησ γωνίασ ΕΑΒ και την ΔΗ κάθετη από το Δ προσ την ΑΖ, η οποία τζμνει την ΑΕ 


ςτο Μ και την ΑΒ ςτο Ν. 


 Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΔΝ και ΑΒΖ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 8) 


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


γ) ΑΖ = ΔΕ + ΒΖ        (Μονάδεσ 7) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε τετράγωνο ΑΒΓΔ και ςημεία Ε και Ζ ςτισ προεκτάςεισ των ΑΒ (προσ το Β) 


και ΒΓ (προσ το Γ) αντίςτοιχα, ώςτε ΒΕ=ΓΖ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕΔ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 12) 


β) Οι γωνίεσ ΕΔΓ και ΑΖΒ είναι ίςεσ.      (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθή γωνία ˆxOy =900 και Α,Β ςημεία των ημιευθειών Οy, Ox, με ΟΑ=ΟΒ. Η 


(ε) είναι ευθεία που διζρχεται από την κορυφή Ο και αφήνει τισ ημιευθείεσ Ox, Oy 


ςτο ίδιο ημιεπίπεδο. Η κάθετοσ από το ςημείο Α ςτην (ε) την τζμνει ςτο Δ και η 


κάθετοσ από το ςημείο Β ςτην (ε) την τζμνει ςτο Ε. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)  Τα τρίγωνα ΟΑΔ και ΟΕΒ είναι ίςα.                                  (Μονάδεσ 7) 


β)  ΑΔ+ΒΕ=ΔΕ.                                                                            (Μονάδεσ 7) 


γ)  ΜΝ= 
ΔΕ


2
, όπου  ΜΝ είναι το ευθφγραμμο τμήμα που ενώνει τα μζςα των ΔΕ και 


ΑΒ.                  (Μονάδεσ 7) 


δ) Το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ορθογώνιο ιςοςκελζσ.               (Μονάδεσ 4)                      


 


 


 


 


A












 


ΘΕΜΑ 4 


Σε ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 090Α 



) ζχουμε ότι 030Β 



. Φζρουμε το φψοσ ΑΗ 


και τη διάμεςο ΑΜ του τριγϊνου ΑΒΓ. Από την κορυφή Β φζρνουμε κάθετη ςτη 


διάμεςο ΑΜ, η οποία την τζμνει ςτο ςημείο Ε όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχήμα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) 
2


ΑΒ
ΒΕ  ,        (Μονάδεσ 7) 


β) ΑΗ=ΒΕ,      (Μονάδεσ 7) 


γ) το τετράπλευρο ΑΗΕΒ είναι εγγράψιμο,     (Μονάδεσ 6) 


δ) ΕΗ//ΑΒ.         (Μονάδεσ 5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ, αν Μ και  Ν είναι τα μζςα των ΑΒ και ΓΔ αντίςτοιχα, να 


αποδείξετε ότι: 


α) ΜΔ=ΜΓ.   (Μονάδεσ  12) 


β) Η ευθεία ΜΝ είναι μεςοκάθετοσ του τμήματοσ ΓΔ.       (Μονάδεσ 13 ) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στα σημεία Β και Γ της ΒΓ φέρουμε προς το 


ίδιο μέρος της ΒΓ, τα τμήματα   ΒΔ  και  ΓΕ ΒΓ  τέτοια ώστε ΒΔ=ΓΕ. Αν   Μ το 


μέσο της  ΒΓ, να αποδείξετε ότι : 


α) τα τρίγωνα ΒΔΜ  και ΓΕΜ  είναι ίσα,     (Μονάδες 12) 


β)  ΑΔ=ΑΕ.          (Μονάδες 13) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και ςτο εξωτερικό του ςχηματίζονται τα τετράγωνα 


ΑΒΔΕ και ΑΓΖΗ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) 



         (Μονάδεσ 8) 


β) ΕΓ = ΒΗ                                    (Μονάδεσ 9) 


γ) Η ΕΓ είναι κάθετη ςτη ΒΗ.                 (Μονάδεσ 8) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και εντόσ αυτοφ ιςόπλευρο τρίγωνο ΜΒΓ. Αν η προζκταςη 


τησ ΑΜ τζμνει την ΒΔ ςτο ςημείο Ε, να αποδείξετε ότι:  


α) 15



.         (Μονάδεσ 8) 


β) Τα τρίγωνα ΔΑΕ και ΔΕΓ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 8) 


γ) Η ΓΕ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΔΓΜ.      (Μονάδεσ 9) 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Στην προέκταση της ΒΑ (προς το μέρος της      


κορυφής Α) παίρνουμε σημείο Δ ώστε ΑΒ = ΑΔ και στην προέκταση της ΔΓ (προς το 


μέρος της κορυφής Γ) παίρνουμε σημείο Ε ώστε ΔΓ = ΓΕ. 


α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΔΓΒ είναι ορθογώνιο.   (Μονάδες 12) 


β) Να δείξετε ότι ΒΕ//ΑΓ και  
ΒΕ


ΑΓ
2


= .   (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  με , το ύψος του ΑΔ και σημείο 


Ε στην ΔΓ ώστε ΔΕ=ΒΔ. Το σημείο Ζ είναι η προβολή του Γ στην ΑΕ.   


α) Να αποδείξετε ότι:  


i. Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 6) 


ii. οˆΓΑΕ 10= .           (Μονάδες 10) 


β)  Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΖΓΕ.     (Μονάδες 9) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ιςοςκελζσ ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με γωνία 𝛢 = 500 . Ζςτω Δ είναι ςημείο τησ 


πλευράσ ΑΓ, τζτοιο ώςτε  ΒΔ=ΒΓ. 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ 𝛣  και 𝛤 του τριγώνου ΑΒΓ.       (Μονάδεσ 12) 


β) Να αποδείξετε ότι η γωνία 𝛥𝛣𝛤  είναι ίςη με τη γωνία  𝛢  . (Μονάδεσ 13) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα ζχουμε το χάρτη μίασ περιοχήσ όπου είναι κρυμμζνοσ ζνασ θηςαυρόσ.  Οι 


ημιευθείεσ Αx και Αy παριςτάνουν δφο ποτάμια και ςτα ςημεία Β και Γ βρίςκονται δφο 


πλατάνια.   


Να προςδιορίςετε γεωμετρικά τισ δυνατζσ θζςεισ του θηςαυροφ, αν είναι γνωςτό ότι:  


α) ιςαπζχει από τα δφο πλατάνια.        (Μονάδεσ 9) 


β) ιςαπζχει από τα δφο ποτάμια.            (Μονάδεσ 9) 


γ) ιςαπζχει και από τα δφο πλατάνια και από τα δφο ποτάμια.     (Μονάδεσ 7) 


 


Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ ςε κάθε περίπτωςη. 


                                                                                                                                                       


                                                                             


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ και το φψοσ του ΑΜ. Φζρουμε ΜΔ κάθετη 


ςτην ΑΓ και θεωροφμε Η το μζςο του τμήματοσ ΜΔ. Από το Η φζρουμε παράλληλη 


ςτη ΒΓ η οποία τζμνει τισ ΑΜ και ΑΓ ςτα ςημεία Κ και Ζ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΗΖ = 
4



         (Μονάδεσ 9) 


β) ΜΖ // ΒΔ         (Μονάδεσ 8) 


γ) Η ευθεία ΑΗ είναι κάθετη ςτη ΒΔ.      (Μονάδεσ 8) 


 


 
A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω ορθογώνιο τρίγωνο 
∆


ΑΒΓ  με 
ο


90=Β


Λ


και Ζ το μέσο του ΑΓ. Με υποτείνουσα το 


ΑΓ κατασκευάζουμε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο 
∆


Α∆Γ  με 
Ο


Λ


=∆ 90 .  


α)  Να αποδείξετε ότι ∆Ζ=ΒΖ .      (Μονάδες 13) 


β)  Αν 
ο


30=ΑΓΒ


Λ


,  να υπολογίσετε τις γωνίες ΒΑΔ και ΒΓΔ .    (Μονάδες 12) 


 


  


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ιςοςκελζσ τρίγωνο 



  με .  Προεκτείνουμε το ΒΓ (προσ το Γ) κατά 


τμήμα  . Φζρουμε τισ διαμζςουσ ΑΕ και ΓΗ του τριγώνου 



  που 


τζμνονται ςτο Θ. Το  ΒΘ προεκτεινόμενο, τζμνει το ΑΓ ςτο Κ και το ΑΔ ςτο Θ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το ΗΚΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.      (Μονάδεσ 9) 


β)  .         (Μονάδεσ 9) 


γ) ΑΘ=2ΗΘ.        (Μονάδεσ 7) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( ̂     ).  Έστω Δ σημείο της πλευράς ΑΓ τέτοιο 


ώστε, η διχοτόμος ΔΕ της γωνίας    ̂  να είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΒΔΓ είναι ισοσκελές.                                         (Μονάδες 10) 


β) Αν    ̂      , 


I. να υπολογίσετε τη γωνία   ̂  .                                   (Μονάδες 8) 


II. να αποδείξετε ότι                                           (Μονάδες 7) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω κφκλοσ με κζντρο Ο και δφο κάθετεσ ακτίνεσ του ΟΒ και ΟΓ. Ζςτω Α το μζςον 


του τόξου ΒΓ. Από το Α φζρω κάθετεσ ςτισ ακτίνεσ ΟΒ και ΟΓ που τισ τζμνουν ςτα Δ 


και Ε αντίςτοιχα. Οι προεκτάςεισ των ΑΔ και ΑΕ τζμνουν τον κφκλο ςτα ςθμεία Η και 


Θ αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΗ=ΑΘ .                                                         (Μονάδεσ 4) 


α) Το  ΑΔΟΕ είναι ορθογώνιο.                             (Μονάδεσ 7)          


β) Τα ςθμεία Η και Θ είναι αντιδιαμετρικά.                   (Μονάδεσ 7) 


γ)  Το τετράπλευρο ΒΓΘΗ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                           (Μονάδεσ 7) 


 
 
 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και το φψοσ του ΓΕ. Στην προζκταςη τησ ΓΒ (προσ το 


Β) θεωροφμε ςημείο Δ τζτοιο ϊςτε ΒΔ = 
2



. Αν η ευθεία ΔΕ τζμνει την ΑΓ ςτο Ζ και 


ΖΘ // ΒΓ: 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΔΕ είναι ιςοςκελζσ και το τρίγωνο ΑΘΖ είναι 


ιςόπλευρο.        (Μονάδεσ 10) 


β) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγϊνου ΘΕΖ.    (Μονάδεσ 5) 


γ) Να αποδείξετε ότι ΑΕ = 2 ΘΖ.     (Μονάδεσ 5) 


δ) Να αποδείξετε ότι 3ΑΒ = 4ΘΒ.       (Μονάδεσ 5) 


 


 A












 


ΘΕΜΑ 4  


Από εξωτερικό ςθμείο Ρ ενόσ κφκλου κζντρου Ο φζρουμε τα εφαπτόμενα τμιματα 


ΡΑ,  ΡΒ  και τθ διακεντρικι ευκεία ΡΟ που τζμνει τον κφκλο ςτα ςθμεία Δ και Γ 


αντίςτοιχα. Η εφαπτομζνθ του κφκλου ςτο ςθμείο Γ τζμνει τισ προεκτάςεισ των ΡΑ 


και ΡΒ ςτα ςθμεία Ε και Ζ αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) 



 B              (Μονάδεσ  8) 


β) ΕΑ=ΖΒ                        (Μονάδεσ 9) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΒΖΕ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.   (Μονάδεσ 8) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ με 



A =



 =90°, ΔΓ=2ΑΒ και 



 =3



 . Από το Β φζρνουμε κάθετθ 


ςτθ ΓΔ που τζμνει τθν ΑΓ ςτο ςθμείο Κ και τθν ΓΔ ςτο Ε. Επίςθσ φζρνουμε τθν ΑΕ 


που τζμνει τθ ΒΔ ςτο ςθμείο Λ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) 



 =45°        (Μονάδεσ 8)   


β) ΒΔ=ΑΕ        (Μονάδεσ 9)   


γ) ΚΛ=
4


1
ΔΓ.             (Μονάδεσ 8)   


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του σχήματος είναι παραλληλόγραμμο. Έστω ότι   


και .  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος, τότε ΑΖ=ΑΕ.      (Μονάδες 12)     


β) Αν για το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ ισχύει ΑΖ=ΑΕ, τότε αυτό είναι ρόμβος.            


  (Μονάδες 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και εκτός αυτού κατασκευάζουμε τετράγωνο ΒΓΔΕ.  


α) Να υπολογίσετε τις γωνίες  


i. ΕΒΑ


∧


          (Μονάδες 8) 


ii. ΑΕΒ


∧


           (Μονάδες 9) 


β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές.   (Μονάδες 8) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Στισ πλευρζσ 'x  και Ax  γωνίασ 
Λ


'Axx  κεωροφμε ςθμεία Β και Γ ώςτε ΑΒ=ΑΓ. Οι 


κάκετεσ ςτισ Αx‘ και Αx ςτα ςθμεία Β και Γ αντίςτοιχα, τζμνονται ςτο Δ.  


Αν οι θμιευκείεσ Ay  και  Az  χωρίηουν τθ γωνία 
Λ


'Axx  ςε τρεισ ίςεσ γωνίεσ και 


τζμνουν τισ ΒΔ και ΔΓ ςτα ςθμεία Ε και Ζ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο 
Δ


EAZ  είναι ιςοςκελζσ.       (Μονάδεσ 8) 


β) Το Δ ανικει ςτθ διχοτόμο τθσ γωνίασ 
Λ


'Axx .     (Μονάδεσ 8) 


γ) Οι γωνίεσ ΓΒΔ και ΓΑΔ είναι ίςεσ.      (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ευθεία ε του επιπζδου. Τα παράλληλα τμήματα ΑΒ και ΓΔ καθώσ και ζνα 


τυχαίο ςημείο Ε βρίςκονται ςτο ίδιο ημιεπίπεδο τησ ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν το Ε είναι εκτόσ των τμημάτων ΑΒ και ΓΔ τότε:𝜔 = 𝜑 +𝜃  


    (Μονάδεσ 10) 


β) Αν το Ε είναι ανάμεςα ςτα τμήματα ΑΒ και ΓΔ και ΕΖ//ΑΒ, τότε να αποδείξετε ότι 


  


     


    (Μονάδεσ 15) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Αν Α Ο̂ Β=Β Ο̂ Γ=Γ Ο̂ Δ και ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=ΟΔ, να αποδείξετε ότι: 


α)  ΑΓ=ΒΔ .                                                                               (Μονάδες 10) 


β) το Μ είναι μζσον της ΒΔ, όπου Μ το σημείο τομής των τμημάτων ΟΓ και ΒΔ.  


(Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Οι κφκλοι (Κ, ρ) και (Λ, 3ρ) εφάπτονται εξωτερικά ςτο ςημείο Α. Μία ευθεία ε 


εφάπτεται εξωτερικά και ςτουσ δφο κφκλουσ ςτα ςημεία Β και Γ αντίςτοιχα και 


τζμνει την προζκταςη τησ διακζντρου ΚΛ ςτο ςημείο Ε. Φζρουμε από το ςημείο Κ 


παράλληλο τμήμα ςτην ε που τζμνει το τμήμα ΛΓ ςτο Δ.  


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΔΚ είναι ορθογώνιο.           (Μονάδεσ 9) 


β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ΔΚΛ είναι 30.                 (Μονάδεσ 8) 


γ) Να αποδείξετε ότι το τμήμα ΕΛ=6ρ, όπου ρ η ακτίνα του κφκλου (Κ, ρ).                   


              (Μονάδεσ 8) 


 
 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με 
οˆΓ̂ ∆ 60= = , ΑΔ=12 και ΓΔ=20. 


Φέρουμε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. 


α) Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ.    (Μονάδες 12) 


β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.   (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούμε κάθετες ακτίνες ΟΑ , ΟΓ και 


εφαπτόμενο  στον κύκλο τμήμα ΑΒ με ΟΓ=ΑΒ .  


α)   Να αποδείξετε ότι τα τμήματα ΑΟ  και ΒΓ διχοτομούνται.    (Μονάδες 10) 


β)   Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου ΑΒΟΓ.    (Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και Μ το μζςο τησ ΒΓ. Προεκτείνουμε τη διάμεςο ΑΜ 


κατά τμήμα ΜΔ=ΜΑ. Από το Α φζρουμε παράλληλη προσ τη ΒΓ η οποία τζμνει την 


προζκταςη τησ ΔΓ ςτο ςημείο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι παραλληλόγραμμο,    (Μονάδεσ 12) 


β)             (Μονάδεσ 13) 


 


A












 


ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΒA=ΒΓ και ΔA=ΔΓ.  Οι διαγώνιοι ΑΓ, ΒΔ του τετραπλεφρου είναι ίςεσ 


και τζμνονται κάθετα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Η ΒΔ είναι διχοτόμοσ των γωνιών Β και Δ του τετραπλεφρου ΑΒΓΔ.   (Μονάδεσ 12) 


β) Η ΒΔ είναι μεςοκάθετοσ του τμήματοσ ΑΓ.             (Μονάδεσ 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και Μ το μέσο της ΒΓ. Φέρουμε 


ημιευθεία Αx παράλληλη στη ΒΓ (στο ημιεπίπεδο που ορίζει η ΑΜ με το σημείο Γ).  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΓΜ=ΓΑΜ


∧∧


         (Μονάδες 12) 


β) η ΑΓ είναι διχοτόμος της γωνίας ΜΑx.      (Μονάδες 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ , τυχαίο ςημείο Μ τησ βάςησ του ΒΓ και 


το φψοσ του ΒΗ. Από το Μ φζρουμε κάθετεσ ΜΔ, ΜΕ και ΜΘ ςτισ ΑΒ, ΑΓ και ΒΗ 


αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΜΕΗΘ είναι ορθογϊνιο.               (Μονάδεσ 9) 


β) ΒΘ = ΔΜ                         (Μονάδεσ 9) 


γ) Το άθροιςμα ΜΔ+ΜΕ=BH.                   (Μονάδεσ 7) 


 


 
 
 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με τθ γωνία Γ ίςθ με 30 και ζςτω Κ, Λ τα μζςα των 


διαγωνίων του. Οι μθ παράλλθλεσ πλευρζσ του ΔΑ και ΓΒ προεκτεινόμενεσ 


τζμνονται κάκετα ςτο ςθμείο Ε. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΒ=2ΑΕ         (Μονάδεσ 10) 


β)  ΚΛ=ΑΔ         (Μονάδεσ 10) 


γ) Σε ποια περίπτωςθ το ΑΒΛΚ είναι παραλλθλόγραμμο; Να αιτιολογιςετε τθν 


απάντθςι ςασ.       (Μονάδεσ 5) 


 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω κφκλοσ με κζντρο Ο και διάμετρο ΑΒ. Φζρνουμε χορδή  //  με Κ το μζςο 


τησ. Από το Δ φζρνουμε το τμήμα ΔΕ κάθετο ςτη ΔΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


β)  
2



 


 .        (Μονάδεσ 12) 


γ)    .             (Μονάδεσ 5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












 


ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ. Κατασκευάζουμε εξωτερικά του 


τριγώνου το τετράγωνο ΑΒΔΕ. Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές.                 (Μονάδες 10) 


β) ˆ2 90
ο


∧


⋅ΕΓΑ = −ΒΑΓ  .                (Μονάδες 15) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


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


τυχαίο σημείο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


των Β και Γ αντίστοιχα).         (Μονάδες 10) 


β)  Το σημείο Ε ισαπέχει από τα σημεία Β και Γ.                                   (Μονάδες 15) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχιμα, να αποδείξετε ότι: 


α) το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ, (Μονάδεσ 12) 


β) θ γωνία ΑΕΔ είναι ορκι.  (Μονάδεσ 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΜΑΘΗΜΑ Μακθματικά: Γεωμετρία 


ΤΥΠΟΣ  ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ 


ΣΤΟΧΟΙ  του  Π.Σ. Tl. Ταξινομοφν τα τρίγωνα με βάςθ τισ 


ςχζςεισ των πλευρϊν και το είδοσ των 


γωνιϊν του, αναγνωρίηουν τα 


δευτερεφοντα ςτοιχεία του τριγϊνου 


(διάμεςοσ, διχοτόμοσ φψοσ) με βάςθ 


τουσ αντίςτοιχουσ οριςμοφσ, τα 


ςχεδιάηουν και τα ςυμβολίηουν. 


ΠΕ3. Αποδεικνφουν και χρθςιμοποιοφν 


ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων τθν 


πρόταςθ για το άκροιςμα γωνιϊν 


τριγϊνου. 


 


A







Εκφώνθςθ  Δραςτθριότθτασ Δίνεται ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  


µΑ 90  και Ζ το ςθμείο τομισ του 


φψουσ του ΑΔ και τθσ διχοτόμου του ΒΕ. 


i)Να αποδείξετε ότι ΑΕ ΑΖ.  


ii)Αν το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ιςόπλευρο, να 


υπολογίςετε τισ γωνίεσ µΒ  και µΓ.  


 


Ενδεικτικι  Απάντθςθ  


 


 


 


 


 


 


 


i)Για να αποδείξουμε ότι το τρίγωνο 


ΑΕΖ είναι ιςοςκελζσ με ΑΔ ΑΕ, αρκεί 


να αποδείξουμε ότι µ µ
1 1Δ Ε . Προσ τοφτο, 


παρατθροφμε ότι οι γωνίεσ µ1Δ  και µ2Β  


είναι οι οξείεσ γωνίεσ του ορκογωνίου  


τριγϊνου ΑΕΒ. Επομζνωσ, 


µ µ
1 2Δ 90 Β   (1) 


Επίςθσ, µ µ
1 2Ε Ε , ωσ κατακορυφιν και 


µ µ
2 1Ε 90 Β   (2)αφοφ το τρίγωνο ΒΔΖ  


είναι ορκογϊνιο. Όμωσ, θΒΕ είναι  


διχοτόμοσ τθσ γωνίασ µΒ  και ςυνεπϊσ 


µ µ
1 2Β Β (3) 


Από τισ ςχζςεισ(1), (2) και (3)  


ςυμπεραίνουμε ότι µ µ
1 2Β Β . 


ii)Aν το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ιςόπλευρο, 


Α 


Β 
Δ 


Γ 


Ε 


2 


1 


1 


1 


1 
2 


Ζ A







τότε µ1Α 60 .  Και επειδι το τρίγωνο  


ΑΔΓ είναι ορκογϊνιο με µΓ 90   


ςυμπεραίνουμε ότι 


µ
1Γ 90 Α  $ 90 60    30 .   


Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι επίςθσ ορκογϊνιο 


με µΑ 90 .  Επομζνωσ, 


µΒ 90 Γ   $ 90 30    60 .   


 


ΘΕΜΑ 4 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 


(4,2),(4,5),(4,8) 


 


2. Να ςυνκζτουν τισ γνϊςεισ που 


διακζτουν για τθν επίλυςθ ενόσ μθ 


οικείου προ-βλιματοσ.  


 


5. Να διερευνοφν και να διατυπώνουν 


εικαςίεσ τισ οποίεσ να αποδεικνφουν 


επι-λζγοντασ τθν κατάλλθλθ 


ςτρατθγικι.  


 


8. Να προςαρμόηουν τθ λφςθ ενόσ 


προβλιματοσ όταν τα δεδομζνα τθσ 


εκφϊνθ-ςθσ μεταβάλλονται.  


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Στο ορθογώνιο παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι 



30 και Ο το κζντρο του. 


Φζρουμε ΔΕ  ΑΓ. 


α) Να αποδείξετε ότι θ γωνία 



  χωρίηεται από τθ ΔΕ και τθ διαγώνιο ΔΒ ςε τρεισ  


ίςεσ γωνίεσ.       (Μονάδεσ 13) 


β) Φζρουμε κάθετθ ςτθν ΑΓ ςτο ςθμείο Ο θ οποία τζμνει τθν προζκταςθ τθσ ΑΔ ςτο 


Ζ. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΖΟ και ΑΒΓ είναι ίςα.  (Μονάδεσ 12) 


 


 


 


 
 A












ΘΕΜΑ 2 


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) Τα τμήματα ΚΜ και ΛΜ είναι ίσα.             (Μονάδες 12) 


β) Τα τμήματα ΑΜ και ΒΜ είναι ίσα.             (Μονάδες 13) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Κ εσωτερικό σημείο του τριγώνου τέτοιο 


ώστε ΚΒ=ΚΓ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΒΑΚ και ΚΑΓ είναι ίσα.                                          (Μονάδες 12)  


β) Η ΑΚ είναι διχοτόμος της γωνίας    ̂.                                   (Μονάδες 6) 


γ) Η προέκταση της ΑΚ διχοτομεί τη γωνία    ̂ του τριγώνου ΒΚΓ.  


                                                                                                             (Μονάδες 7) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω  παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με AB = 2BG . Στθν προζκταςθ του ΒΓ (προσ το Γ) 


κεωροφμε τμιμα  . Θεωροφμε ςθμείο Ε ςτθ ΑΒ, τζτοιο ώςτε ΕΓ=ΓΒ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Θ γωνία ΒΕΗ είναι ορκι.       (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΑΕΓΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.       (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΓΗΔ είναι παραλλθλόγραμμο.          (Μονάδεσ 9) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ . Αν οι διχοτόμοι των  απζναντι γωνιών 𝛥  και 𝛣  


τζμνουν τισ πλευρζσ ΑΒ και ΓΔ ςτα ςημεία Ε και Ζ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΒΓΖ είναι ίςα.   (Μονάδεσ 12) 


β) Το τετράπλευρο ΔΕΒΖ  είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδεσ 13) 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, ΑΜ διάμεςόσ του και Κ το μζςο του ΑΜ. Αν η προζκταςη τησ 


ΒΚ τζμνει την ΑΓ ςτο ςημείο Ν, και Λ είναι το μζςο του ΓΝ, να αποδείξετε ότι: 


α) Το ςημείο Ν είναι μζςο του ΑΛ.               (Μονάδεσ 9) 


β) 



                 (Μονάδεσ 9) 


γ) ΒΚ = 3ΚΝ                   (Μονάδεσ 7) 


 


 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ που αντιστοιχούν στις πλευρές του 


ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι : 


α) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ, τότε  τα ύψη ΒΔ και ΓΕ είναι ίσα.  


(Μονάδες 12)  


β) Αν τα ύψη ΒΔ και ΓΕ είναι ίσα, τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΓ=ΑΒ. 


(Μονάδες 13) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται το τετράγωνο ΑΒΓΔ. Στη διαγώνιο ΑΓ θεωροφμε ςημεία Ι, Ο, Η ώςτε 


 . Αν Ε, Θ και Ζ τα μζςα των πλευρών ΔΓ, ΑΒ και ΒΓ αντίςτοιχα 


να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΟΖΓΕ είναι τετράγωνο.                (Μονάδεσ 7) 


β) 
4



 .                                                  (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΙΘΖΗ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με  2 .  


(Μονάδεσ 10) 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ, και την ευθεία ε τησ εξωτερικήσ διχοτόμου τησ 


γωνίασ Α. Θ κάθετη ςτην πλευρά ΑΒ ςτο Β τζμνει την ε ςτο Κ και την ευθεία ΑΓ ςτο 


Η.  Θ κάθετη ςτην πλευρά ΑΓ ςτο Γ τζμνει την ε ςτο Λ και την ευθεία ΑΒ ςτο Ε.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. AZ=AE                (Μονάδεσ 8) 


ii. ΑΚ=ΑΛ              (Μονάδεσ 9) 


β)  Ζνασ μαθητήσ  κοιτϊντασ το ςχήμα, διατφπωςε την άποψη ότι η ΑΘ είναι 


διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α του τριγϊνου ΑΒΓ, όπου Θ το ςημείο τομήσ των ΚΗ και ΕΛ. 


Συμφωνείτε με την παραπάνω ςκζψη του μαθητή ή όχι; Δικαιολογήςτε πλήρωσ την 


απάντηςή ςασ.       (Μονάδεσ 8) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΓΒ. Φζρουμε από τη κορυφή Α ευθεία (ε) παράλληλη 


ςτη ΒΓ. Η μεςοκάθετοσ τησ πλευράσ ΑΒ τζμνει την (ε) ςτο Δ και την ΒΓ ςτο Ε.  


α) Να αποδείξετε ότι ΔΑ=ΔΒ και ΕΑ=ΕΒ.          (Μονάδεσ 6) 


β) Αν Μ το μζςο του ΑΒ, να ςυγκρίνετε τα τρίγωνα ΑΜΔ και ΕΜΒ.       (Μονάδεσ 10) 


γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΔΒΕ είναι ρόμβοσ.                      (Μονάδεσ  9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με γωνία κορυφήσ 𝛢 = 400 . Στην 


προζκταςη τησ ΓΒ (προσ το Β) παίρνουμε τμήμα ΒΔ τζτοιο ώςτε 𝛣𝛥 = 𝛢𝛣. 


Να υπολογίςετε  


α) τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΒΓ.                  (Μονάδεσ 10) 


β) τη γωνία 𝛥𝛢𝛤 .       (Μονάδεσ 15) 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το μέσο της διαμέσου του ΑΜ. Αν ΒΓ = 2 ΒΕ να αποδείξετε 


ότι: 


α) ΓΜΕ=ΒΕΑ


∧∧


        (Μονάδες 12) 


β) ΑΒ = ΕΓ .        (Μονάδες 13) 


 


 


  A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με 0Α̂ 90  και 0Γ̂ 25 . Δίνονται επίςησ η διάμεςοσ 


ΑΜ, το φψοσ ΑΗ  από την κορυφή Α και η διχοτόμοσ ΑΔ τησ γωνίασ Α̂ . 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ ˆΑΜΒ, ˆΗΑΒ , ˆΑΔΒ .                       (Μονάδεσ 15) 


β) Να αποδείξετε ότι 0ˆ ˆΜΑΔ ΔΑΗ 20  .                                      (Μονάδεσ 10) 


                                  


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διάμεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της 


διαμέσου ΜΔ του τριγώνου ΑΜΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε ΜΔ=ΔΕ . Αν το σημείο Ζ είναι το 


ίχνος του Δ στην ΑΜ, να αποδείξετε ότι: 


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


β)  
ΒΓ


∆Ζ
4


=         (Μονάδες 13) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και ΑΜ η διάμεςόσ του. Από το 


Μ φζρουμε ΜΚ κάθετη ςτην ΑΒ και ΜΛ κάθετη ςτην ΑΓ. Αν Ν, Ρ είναι τα μζςα των 


ΒΜ και ΓΜ αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: 


α) 



         (Μονάδεσ 7) 


β) Η ΜΚ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΝΜΑ.     (Μονάδεσ 9) 


γ) ΑΜ = ΚΝ + ΛΡ.         (Μονάδεσ 9) 


 
 
 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με τθ γωνία του Β να είναι ίςθ με 70ο  και το φψοσ 


του ΑΕ. Ζςτω Η ςθμείο τθσ ΒΓ ϊςτε ΒΕ = ΕΗ. 


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΗΓΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.     (Μονάδεσ 8) 


β) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τραπεηίου    ΑΗΓΔ              (Μονάδεσ 9) 


γ) Αν Μ το μζςο του ΒΔ, να αποδείξετε ότι ΕΜ =
2



.                                  (Μονάδεσ 8)                      


   


 


 
 
 
 
A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και ςτην προζκταςη τησ ΑΔ θεωροφμε ςημείο Ε 


τζτοιο ώςτε ΔΕ = ΔΓ ενώ ςτην προζκταςη τησ ΑΒ θεωροφμε ςημείο θεωροφμε 


ςημείο Η τζτοιο ώςτε ΒΗ = ΒΓ.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. 



.          (Μονάδεσ 10) 


ii. τα ςημεία Η, Γ, Ε είναι ςυνευθειακά.      (Μονάδεσ 10) 


β) Ζνασ μαθητήσ για να αποδείξει ότι τα ςημεία Η, Γ, Ε είναι ςυνευθειακά ανζπτυξε 


τον παρακάτω ςυλλογιςμό. « Ζχουμε: 






 (ωσ εντόσ εκτόσ και επι τα αυτά μζρη των παραλλήλων ΔΕ και ΒΓ που 


τζμνονται από τη ΗΕ) και 






 (ωσ εντόσ εναλλάξ των παραλλήλων ΔΕ και ΒΓ που τζμνονται από την 


ΔΓ). 


Όμωσ 180



 (ωσ άθροιςμα των γωνιών του τριγώνου ΔΕΓ). Άρα 


ςφμφωνα με τα προηγοφμενα: 180



. Οπότε τα ςημεία Η, Γ, Ε 


είναι ςυνευθειακά.»    


Όμωσ ο καθηγητήσ υπζδειξε ζνα λάθοσ ςτο ςυλλογιςμό αυτό. Να βρείτε το λάθοσ 


ςτο ςυγκεκριμζνο ςυλλογιςμό.             (Μονάδεσ 5) 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Σε σημείο Ν του κύκλου φέρουμε την 


εφαπτόμενή του, και εκατέρωθεν του Ν θεωρούμε σημεία Α και Β, τέτοια ώστε 


ΝΑ=ΝΒ.  Οι ΟΑ και ΟΒ τέμνουν τον κύκλο στα Κ και Λ αντίστοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο 
∆


ΑΟΒ  είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 13) 


β) Το σημείο Ν είναι μέσο του τόξου ΚΛ.      (Μονάδες 12) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο με κορυφζσ τα μζςα πλευρών ιςοςκελοφσ 


τριγώνου είναι ιςοςκελζσ.                                     (Μονάδεσ 8)                           


β) Να διατυπώςετε και να αποδείξετε ανάλογη πρόταςη για  


i. ιςόπλευρο τρίγωνο.                                                      (Μονάδεσ 8)     


ii. ορθογώνιο και ιςοςκελζσ τρίγωνο.                            (Μονάδεσ 9) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ 













90  με ΒΔ διχοτόμο και ΑΚ φψοσ, που 


τζμνονται ςτο Ε. Η κάθετη από το Ε ςτην ΑΒ τζμνει τισ ΑΒ και ΒΓ ςτα Η και Ζ 


αντίςτοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. τα τρίγωνα ΕΗΑ και ΕΚΖ είναι ίςα.                                     (Μονάδεσ 6) 


ii. το τρίγωνο ΒΚΗ είναι ιςοςκελζσ τρίγωνο.                       (Μονάδεσ 6)  


iii. Οι ΑΖ και ΒΔ είναι κάθετεσ.                     (Μονάδεσ 7)  


β) Αν επιπλζον το ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι και ιςοςκελζσ, να αποδείξετε ότι η 


ΓΕ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ Γ.                                (Μονάδεσ 6) 


 
 


 


 


 


 


ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά:  Γεωμετρία                                                                


ΤΥΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. Ε. Λ.  


ΣΤΟΧΟΙ του Π.Σ. των 
οποίων η υλοποίηςη 
ελζγχεται μζςω τησ 
δραςτηριότητασ 
 


Τ3  ΠΤ3 


A







 


Ενδεικτική Απάντηση  


ΘΕΜΑ   4 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ τησ  
δραςτηριότητασ  


 


4.1    4.2    


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεςόσ του ΑΔ. Ζςτω Ε, Η και Θ είναι τα μζςα των  ΒΔ, 


ΑΔ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


α)  Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔΕΗΘ είναι παραλληλόγραμμο. (Μονάδεσ  10)  


β) Να βρείτε τη ςχζςη των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ, ώςτε το 


παραλληλόγραμμο ΔΕΗΘ να είναι  ρόμβοσ.          (Μονάδεσ   10) 


γ)  Στην περίπτωςη που το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο (η γωνία Β ορθή), να βρείτε 


το είδοσ του παραλληλογράμμου ΔΕΗΘ.            (Μονάδεσ   5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τις διαμέσους του ΒΚ και ΓΛ, οι 


οποίοι τέμνονται στο σημείο Θ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Οι διάμεσοι ΒΚ και ΓΛ είναι ίσες.                         (Μονάδες 12)                                      


β)  Τα τρίγωνα ΑΒΘ και ΑΓΘ είναι ίσα            (Μονάδες 13) 


 


 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


α) Σε ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ κεωροφμε Κ, Λ, Μ, Ν τα μζςα των πλευρών του ΑΒ, 


ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ αντίςτοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόμβοσ.     


(Μονάδεσ 13) 


β) Σε ζνα τετράπλευρο ΑΒΓΔ τα μζςα Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ 


αντίςτοιχα είναι κορυφζσ ρόμβου. Για να ςχθματίηεται ρόμβοσ το ΑΒΓΔ πρζπει να 


είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο; Να αιτιολογιςετε πλιρωσ τθ κετικι ι αρνθτικι απάντθςι 


ςασ.  


(Μονάδεσ12) 


A












ΘΕΜΑ 4 
 
Ζςτω ΑΒΓΔ ορθογώνιο με ΑΒ>ΒΓ τζτοιο ώςτε οι διαγώνιοί του να ςχθματίηουν γωνία 


60°. Από το Δ φζρουμε ΔΜ κάθετθ ςτθν ΑΓ.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. το ςθμείο Μ είναι μζςο του ΑΟ όπου Ο το κζντρο του ορθογωνίου.             


(Μονάδεσ 8) 


ii. ΑΜ=
1


4
ΑΓ        (Μονάδεσ 7) 


β) Αν από το Γ φζρουμε ΓΝ κάθετθ ςτθ ΒΔ, να αποδείξετε ότι το ΜΝΓΔ είναι 


ιςοςκελζσ τραπζηιο.      (Μονάδεσ 10) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ ) με ΑΒ=8 και ΔΓ=12. Αν ΑΗ και ΒΘ τα ύψη 


του τραπεζίου,  


α) να αποδείξετε ότι ΔΗ = ΘΓ.      (Μονάδες 12) 


β) να υπολογίσετε τη διάμεσο του τραπεζίου.    (Μονάδες 13) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ που τέμνονται στο        


σημείο Η και το μέσο Μ της πλευράς ΒΓ. 


α)  Να αποδείξετε ότι  


i. ΜΔ=ΜΕ         (Μονάδες 10) 


ii.  Η ευθεία ΑΗ τέμνει κάθετα τη ΒΓ και ότι 
∧∧


Γ=∆AH , όπου 
∧


Γ  η γωνία του τριγώνου 


ΑΒΓ.                      (Μονάδες 5) 


γ) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΗ.                (Μονάδες 10)              


 


 


 


        


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνονται οι ακόλουθεσ προτάςεισ Π1 και Π2: 


 


Π1: Αν ζνα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβοσ, τότε οι αποςτάςεισ των απζναντι 


πλευρών του είναι ίςεσ. 


Π2: Αν οι αποςτάςεισ των απζναντι πλευρών ενόσ παραλληλογράμμου είναι ίςεσ, 


τότε το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβοσ. 


 


α) Να εξετάςετε αν ιςχφουν οι προτάςεισ Π1 και Π2 αιτιολογώντασ πλήρωσ την 


απάντηςή ςασ.                                                        (Μονάδεσ 20) 


β ) Στην περίπτωςη που και οι δφο προτάςεισ ιςχφουν,   να τισ διατυπώςετε ωσ μια 


ενιαία πρόταςη.            (Μονάδεσ 5)         


        


   A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΑΒ=3, ΓΔ=4. Θεωροφμε ςθμείο Ε ςτθν ΑΒ ώςτε 


ΑΕ=1. Στο τραπζηιο ΕΒΓΔ θεωροφμε τα Κ και Λ, μζςα των ΕΔ και ΒΓ αντίςτοιχα. 


α) Να υπολογίςετε τθ διάμεςο ΚΛ του τραπεηίου ΕΒΓΔ.                             (Μονάδεσ 13) 


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΛΚ είναι παραλλθλόγραμμο.   (Μονάδεσ 12) 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνονται δυο παράλλθλεσ ευκείεσ (ε) και (η), και μια τρίτθ που τισ τζμνει ςτα ςθμεία 


Α και Β αντίςτοιχα. Θεωροφμε τισ διχοτόμουσ των εντόσ και επί τα αυτά μζρθ 


γωνιών που ςχθματίηονται, οι οποίεσ τζμνονται ςε ςθμείο Δ. Αν Μ είναι το μζςον 


του ΑΒ, να αποδείξετε ότι: 


α) Η γωνία ΒΔΑ είναι ορκι.       (Μονάδεσ 9) 


β) 



2         (Μονάδεσ 8) 


γ)  ΜΔ // ε          (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900) και η διχοτόμος του ΒΔ. Από το Δ φέρουμε 


ΔΕ⊥ΒΓ που τέμνει την προέκταση της ΑΒ (προς το Α) στο Ζ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΒΕ=ΑΒ,              (Μονάδες 12) 


β) το τρίγωνο BΓΖ είναι ισοσκελές.       (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, με ΑΒ > ΑΔ. Θεωροφμε ςημεία Κ, Λ, των ΑΔ και ΑΒ 


αντίςτοιχα ώςτε ΑΚ = ΑΛ. Ζςτω Μ το μζςο του ΚΛ και η προζκταςη του ΑΜ (προσ το 


Μ) τζμνει τη ΔΓ ςτο ςημείο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΔ =ΔΕ.                                                           (Μονάδεσ 8) 


β) ΒΓ + ΓΕ = ΑΒ.                                                  (Μονάδεσ 10) 


γ) 



2 .                       (Μονάδεσ 7) 


 


 
 
 
 
 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και ςτην προζκταςη τησ ΓΒ (προσ το Β) θεωροφμε 


ςημείο Δ τζτοιο ώςτε ΒΔ = ΒΓ, ενώ ςτην προζκταςη τησ ΒΓ (προσ το Γ) θεωροφμε 


ςημείο Ε τζτοιο ώςτε ΓΕ = ΒΓ. Φζρουμε την κάθετη ςτην ΕΔ ςτο ςημείο Ε, η οποία 


τζμνει την προζκταςη τησ ΔΑ ςτο Ζ. 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ των τριγώνων ΓΑΕ και ΒΔΑ.   (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε ότι η ΓΖ είναι μεςοκάθετοσ του ΑΕ.   (Μονάδεσ 12) 


γ) Να αποδείξετε ότι ΑΒ//ΓΖ.       (Μονάδεσ 5) 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ  2 


Στο ακόλουθο σχήμα η επίκεντρη γωνία  ˆ  είναι 120 και η γωνία  ˆ  είναι 


15. 


α)  Να υπολογίσετε τη γωνία ΒΓΔ.                                                                   (Μονάδες 12) 


β)  Να αποδείξετε ότι η γωνία ω είναι 45.                                                    (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2ο 


Θωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και σημεία Δ και Ε στην ευθεία ΒΓ τέτοια, 


ώστε ΒΔ=ΓΕ.  Έστω ότι   και . 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. ΒΖ=ΓΗ.        (Μονάδες 10) 


ii. Το τρίγωνο ΑΖΗ είναι ισοσκελές.    (Μονάδες 7) 


β) Αν 	 50 , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΖΗ. (Μονάδες 8) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή και από το μέσο Μ της πλευράς 


ΒΓ φέρουμε τα κάθετα τμήματα ΜΔ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Αν ΜΔ = ΜΕ τότε: 


i. τα τρίγωνα ΒΔΜ και ΓΕΜ είναι ίσα.      (Μονάδες 8) 


ii. το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 9) 


β) Αν ΑΒ = ΑΓ τότε ΜΔ = ΜΕ.       (Μονάδες 8) 


 A












ΘΕΜΑ  


Δίνονται ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΓ με 90



, 90



 και Μ, Ν τα μζςα των 


ΒΓ και ΑΔ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) ΑΜ = ΜΔ.          (Μονάδεσ 10) 


β) Η ΜΝ είναι κάθετη ςτην ΑΔ.        (Μονάδεσ 10) 


γ) 



.        (Μονάδεσ 5) 


 


 
 


 


  A












ΘΕΜΑ 2
ο
  


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ  με γωνία °=Α 120ˆ και ΑΒ=2ΑΔ.  Φέρουμε τη διχοτόμο της 


γωνίας Δ του παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την ΑΒ στο Ε, και στη συνέχεια το κάθετο 


τμήμα ΑΖ στη ΔΕ. Να αποδείξετε ότι:   


α) γωνία °=Ε∆Α 30ˆ .                                                                                                                       (μον.10) 


β) 
4


ΑΒ
=ΑΖ                                                                                                                                       (μον.15) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ τέτοιο, ώστε AΓ AB .Στην πλευρά ΑΒ θεωρούμε  σημείο Δ τέτοιο 


ώστε AΔ AΓ και στην προέκταση της ΒΑ (προς το Α) θεωρούμε σημείο Ε τέτοιο ώστε 


AE AΓ .  


Να αποδείξετε ότι:  


α) ΔΓ EΓ ,           (Μονάδες 12) 


β) η γωνία ΕΑΓ είναι διπλάσια της γωνίας ΑΔΓ.           (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με  . Στην προζκταςη τησ ΑΒ (προσ το Β) θεωροφμε 


ςημείο Ε ζτςι ώςτε  ΑΕ=ΑΓ. Στην πλευρά ΑΓ θεωροφμε ςημείο Δ ζτςι ώςτε 


 . Αν τα τμήματα ΔΕ και ΒΓ τζμνονται ςτο Κ και η προζκταςη τησ ΑΚ τζμνει 


την ΕΓ ςτο Μ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α)                       (Μονάδεσ 6) 


β)                       (Μονάδεσ 7)  


γ) Η ΑΚ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α.                            (Μονάδεσ 6) 


δ) Η ΑΜ είναι μεςοκάθετοσ  τησ ΕΓ.                         (Μονάδεσ 6)  


 


 


 


 


 


 


ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά:  Γεωμετρία                                                                


ΤΥΠΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ. Ε. Λ.  


A







ΣΤΟΧΟΙ του Π.Σ. των 
οποίων η υλοποίηςη 
ελζγχεται μζςω τησ 
δραςτηριότητασ 
 
 


Τ2  Τ3 


Ενδεικτική Απάντηση 4.1    4.2    


ΘΕΜΑ   4 


ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ τησ  
δραςτηριότητασ  


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


 Ζςτω τρίγωνο ΑΒΓ  και ΑΔ η διχοτόμοσ τησ γωνίασ Α, για την οποία ιςχύει  . 


Θ ΔΕ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ΑΔΒ και η ΔΗ παράλληλη ςτην ΑΒ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τμήματα ΕΔ και ΑΓ είναι παράλληλα.                (Μονάδεσ 9) 


β) Το τρίγωνο ΕΑΔ είναι ιςοςκελζσ.                  (Μονάδεσ 8) 


γ) Τα τμήματα ΑΔ και ΕΗ διχοτομούνται.               (Μονάδεσ 8) 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ  2 


Δίνεται κφκλοσ (Ο, R) διαμζτρου ΑΒ, και χορδή ΑΓ τζτοια ώςτε οˆΒΑΓ 30 . Στο ςημείο 


Γ φζρουμε την εφαπτομζνη του κφκλου, η οποία τζμνει την προζκταςη τησ 


διαμζτρου ΑΒ (προσ το Β) ςτο ςημείο Δ. 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΟΓΔ.      (Μονάδεσ 12) 


β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΟΓ και ΓΒΔ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 13)


           


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ με ΑΒ = ΓΔ και Μ, Ν, Κ τα μζςα των ΑΔ, ΒΓ, ΒΔ 


αντίςτοιχα. Αν οι προεκτάςεισ των ΑΒ και ΔΓ τζμνουν την προζκταςη τησ ΜΝ ςτα 


ςημεία Ε και Ζ αντίςτοιχα να αποδείξετε ότι: 


α) ΜΚ = ΚΝ.           (Μονάδεσ 13) 


β) 



.         (Μονάδεσ 12) 


 


 
 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνονται δύο ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο Ο και ακτίνες ρ και R (ρ<R). Οι χορδές ΔΓ 


και ΖΕ του κύκλου (Ο,R) εφάπτονται του κύκλου (Ο, ρ) στα σημεία Α και Β 


αντίστοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι ΔΓ=ΖΕ.               (12 Μονάδες) 


β) Αν οι ΔΓ και ΖΕ προεκτεινόμενες τέμνονται στο σημείο Κ, να αποδείξετε ότι το 


τρίγωνο ΚΕΓ είναι ισοσκελές.              (13 Μονάδες) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κύκλος με κέντρο Ο, και έστω  ΑΒ μια διάμετρος 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 ΒΕ=ΑΔ. 


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) 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Φέρουμε, εκτός του τριγώνου, τις 


ημιευθείες Αx και Αy  τέτοιες ώστε Αx⊥ΑΒ και Αy⊥ΑΓ. Στις Αx και Αy θεωρούμε τα 


σημεία Δ και Ε αντίστοιχα,  ώστε ΑΔ=ΑΕ. 


α) Να αποδείξετε ότι ΒΔ=ΓΕ.      (Μονάδες 12) 


β) Αν Μ και Ν είναι τα μέσα των τμημάτων ΒΔ και ΓΕ αντίστοιχα , να αποδείξετε ότι 


το τρίγωνο ΑΜΝ είναι ισοσκελές.     (Μονάδες 13) 


 A












 


ΘΕΜΑ 2 


Στο τραπζηιο του παρακάτω ςχιματοσ ζχουμε ΑΒ=ΑΔ=
2


ΓΔ
, o60Δ 





 και Μ το μζςο 


τθσ πλευράσ ΓΔ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) θ ΔΒ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ 



Δ ,     (Μονάδεσ 9) 


β) θ ΒΜ  χωρίηει το τραπζηιο ςε ζνα ρόμβο και ζνα ιςόπλευρο τρίγωνο.  


         (Μονάδεσ 16) 


 


Γ


ΒΑ


Γ MA












ΘΕΜΑ 4 


Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ κατά τμήμα ΒΝ=ΑΒ και την 


πλευρά ΒΓ κατά τμήμα ΓΜ=ΑΝ.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. ΔΝ=ΔΜ        (Μονάδεσ 7) 


ii. ΔΝΔΜ       (Μονάδεσ 10) 


β) Αν Ε το ςυμμετρικό ςημείο του Δ ωσ προσ την ευθεία ΜΝ, να αποδείξετε ότι το 


τετράπλευρο ΔΜΕΝ είναι τετράγωνο.    (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και οι διάμεςοί του ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ. Προεκτείνουμε το τμήμα ΖΕ 


(προσ το Ε) κατά τμήμα ΕΗ = ΖΕ.  


Να αποδείξετε ότι: 


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


β) Η περίμετροσ του τριγώνου ΑΔΗ είναι ίςη με το άθροιςμα των διαμζςων του 


τριγώνου ΑΒΓ.        (Μονάδεσ 9) 


γ) Οι ευθείεσ ΒΕ και ΔΗ τριχοτομοφν το τμήμα ΖΓ.    (Μονάδεσ 8) 


 


 A












 ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) , με ΑΒ=ΒΓ=4, 0Α̂ 90 και  0Γ̂ 60 . Δίνεται επίςθσ το 


φψοσ  ΒΕ από τθ κορυφι Β. 


α) Να υπολογίςετε τισ άλλεσ δυο γωνίεσ του τραπεηίου ΑΒΓΔ.                (Μονάδεσ 8) 


β) Να αποδείξετε 2ΕΓ=ΒΓ.                            (Μονάδεσ 9)                                                           


γ) Αν Μ,Ν τα μζςα των πλευρϊν ΑΔ, ΒΓ αντίςτοιχα να βρείτε το μικοσ του 


ευκυγράμμου τμιματοσ ΜΝ.                                    (Μονάδεσ 8)                                                                                               


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω ισοσκελές τρίγωνο 
∆


ΑΒΓ ( ΑΓ=ΑΒ ). Στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 


προς το Α φέρνουμε τμήματα ΒΔ και ΓΕ κάθετα στις ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. 


α)  Να αποδείξετε ότι ΓΕ=Β∆ .        (Μονάδες 10) 


β)  Αν Μ το μέσο της ΒΓ  τότε: 


i. Να αποδείξετε ότι ΜΕ=Μ∆ .     (Μονάδες 8) 


ii. Nα αποδείξετε ότι η ΑΜ διχοτομεί τη γωνία 
Λ


∆ΜΕ    (Μονάδες 7) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή, ˆ ˆ2Γ = Β  και  ΑΔ το ύψος του. 


α) Να υπολογιστούν οι οξείες γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.                (Μονάδες 9) 


β) Να υπολογιστεί η γωνία ΒΑΔ.                   (Μονάδες 7)  


γ) Να  αποδείξετε ότι: 
2


ΑΒ
=Β∆ .                    (Μονάδες 9) 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Σε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (
ο


90ˆ =Α ) θεωρούμε τα μέσα Δ, Ε και Ζ 


των πλευρών του ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. 


Να αποδείξετε ότι:              


α) Το τετράπλευρο ΑΕΖΔ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.          (Μονάδες 12) 


β) Το τετράπλευρο ΕΔΒΓ  είναι ισοσκελές τραπέζιο.             (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 
A












ΘΕΜΑ 4 


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 τραπέζιο, με ΒΖ=ΒΘ  και ΒΓ=ΘΗ 2 .  


(Μονάδες 10) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με γωνίεσ Β και Γ οξείεσ και Δ, Μ και Ε τα μζςα των πλευρών 


του ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίςτοιχα. Στισ μεςοκάθετεσ των ΑΒ και ΒΓ και εκτόσ του 


τριγώνου ΑΒΓ θεωροφμε ςημεία Ζ και Η αντίςτοιχα, τζτοια ώςτε ΔΖ = 
2



  


και ΕΗ = 
2



.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Το τετράπλευρο ΒΔΜΕ είναι παραλληλόγραμμο.   (Μονάδεσ 5) 


ii.  Τα τρίγωνα ΖΔΜ και ΕΜΗ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 10) 


β) Αν τα ςημεία Ζ, Δ, Ε είναι ςυνευθειακά, να αποδείξετε ότι η γωνία Α=90ο  . 


         (Μονάδεσ 10) 


 


 
 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται οξυγϊνιο ιςοςκελζσ  τρίγωνο 



  με ΑΒ=ΑΓ. Φζρνουμε τμήμα ΑΔ κάθετο 


ςτην ΑΒ και τμήμα ΑΕ κάθετο ςτην ΑΓ με ΑΔ=ΑΕ. Θεωροφμε τα μζςα  Η, Θ και Μ τα 


μζςα των ΔΒ, ΕΓ και ΒΓ αντίςτοιχα. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Τα τρίγωνα 



  και 



  είναι ίςα.      (Μονάδεσ 7) 


ii. Το τρίγωνο 



  είναι ιςοςκελζσ.          (Μονάδεσ 6) 


iii. Θ ΑΜ είναι μεςοκάθετοσ του ΗΘ.    (Μονάδεσ 7)  


β) Ζνασ μαθητήσ ςυγκρίνοντασ τα τρίγωνα 



  και 



  ζγραψε τα εξήσ: 


« 1. ΑΔ=ΑΕ από υπόθεςη 


   2. ΑΒ=ΑΓ πλευρζσ ιςοςκελοφσ τριγώνου 


   3.



 =



  ωσ κατακορυφήν 


Άρα τα τρίγωνα είναι ίςα ζχοντασ δφο πλευρζσ ίςεσ μια προσ μια και την 


περιεχόμενη γωνία ίςη». 


Ο καθηγητήσ είπε ότι αυτή η λφςη περιζχει λάθοσ μπορείσ να το εντοπίςεισ;    


         (Μονάδεσ 5) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Θεωροφμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (𝛢 = 900) με γωνία  𝛣 = 2𝛤  . Από το μζςο Μ 


τησ ΒΓ φζρνουμε ευθεία παράλληλη ςτην ΑΒ , η οποία τζμνει την πλευρά ΑΓ ςτο Δ.   


α) Να υπολογίςετε  


I. τισ γωνίεσ  και  του τριγώνου ΑΒΓ.                       (Μονάδεσ 7) 


II. τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΜΓ.                                         (Μονάδεσ 9) 


β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία ΜΔ είναι μεςοκάθετοσ του ΑΓ.    (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα είναι ε1//ε2 και AB=6. 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ φ και ω.                                                                              (Μονάδεσ 10) 


β) Να προςδιορίςετε το είδοσ του τριγώνου ΑΒΚ ωσ προσ τισ γωνίεσ του.                 (Μονάδεσ 7) 


γ) Να υπολογίςετε το μήκοσ τησ ΑΚ, αιτιολογώντασ την απάντηςή ςασ.             (Μονάδεσ 8)                                                                                                           


 


 A












 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ (Ο, ρ) και ΑΓ μια διάμετρόσ του. Θεωροφμε τισ χορδζσ ΑΔ=ΒΓ. Ζςτω Κ 


και Λ τα μζςα των χορδών ΔΓ και ΒΓ αντίςτοιχα.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Οι χορδζσ ΑΒ και ΔΓ είναι παράλληλεσ.             (Μονάδεσ 6) 


β) Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.                (Μονάδεσ 6)  


γ) Η ΒΔ είναι διάμετροσ του κφκλου.               (Μονάδεσ 7)  


δ) Το τετράπλευρο ΟΛΓΚ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.                 (Μονάδεσ 6) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Έςτω ορθογώνιο τρίγωνο 



  με 90



και 60



. Η διχοτόμοσ  τησ γωνίασ 



  


τζμνει την ΑΓ ςτο Ζ. Τα ςημεία Μ και Κ είναι τα μζςα των ΒΖ και ΒΓ αντίςτοιχα. Αν το 


τμήμα ΓΛ είναι κάθετο ςτη διχοτόμο Βδ να αποδείξετε: 


α) Το τρίγωνο 



  είναι ιςοςκελζσ.          (Μονάδεσ 6) 


β) Το τετράπλευρο ΑΜΚΖ είναι ρόμβοσ.          (Μονάδεσ 6) 


γ)   2             (Μονάδεσ 7) 


δ)             (Μονάδεσ 6) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ  ( ΑΒ // ΓΔ ) με οˆ ˆΑ Δ 90  ,  ΔΓ = 2ΑΒ  και  ˆ ˆΒ 3Γ . Φζρνουμε 


ΒΕ ΔΓ  που τζμνει τθ διαγώνιο ΑΓ ςτο Μ. Φζρνουμε τθν ΑΕ που τζμνει τθ διαγώνιο 


ΒΔ ςτο Ν.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) οΓ̂ 45 .                 (Μονάδεσ 6) 


β) Το τετράπλευρο ΑΒΓE είναι παραλλθλόγραμμο.         (Μονάδεσ 6) 


β) 
1


ΜΝ ΓΔ
4


 .                        (Μονάδεσ 7) 


γ) ΑΕ ΒΔ .                  (Μονάδεσ 6) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A












 


 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ιςοςκελζσ τραπζηιο ΑΒΓΔ με //  και ΑΔ= ΒΓ =ΑΒ. Φζρουμε τμιματα ΑΕ 


και ΒΖ κάκετα ςτισ διαγώνιεσ ΒΔ και ΑΓ αντίςτοιχα. 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα ςθμεία Ζ και Ε είναι μζςα των διαγωνίων ΑΓ και ΒΔ αντίςτοιχα.   (Μονάδεσ 5) 


β) ΑΕ =ΒΖ .                 (Μονάδεσ 8) 


γ) Το τετράπλευρο ΑΕΖΒ  είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο.                     (Μονάδεσ 7) 


δ)  Η ΒΔ είναι διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Δ.                (Μονάδεσ 5) 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω τρίγωνο 



  (  ), ΑΔ το φψοσ του και Μ το μζςο του ΑΒ. Η 


προζκταςη τησ ΜΔ τζμνει την προζκταςη τησ ΑΓ ςτο ςημείο Ε ϊςτε   . 


Να αποδείξετε ότι: 


α)   



 .                 (Μονάδεσ 8) 


β)   



 2 .            (Μονάδεσ 10) 


γ)    ΓΕ<ΑΓ.          (Μονάδεσ 7) 
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ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 


A












ΘΕΜΑ 2 


Σε ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ προεκτείνουμε την ΑΒ προς το μέρος του Α και 


παίρνουμε ένα σημείο Γ. Θεωρούμε Ε ένα σημείο του ημικυκλίου και έστω Δ το 


σημείο τομής του τμήματος ΓΕ με το ημικύκλιο. Αν το τμήμα ΓΔ ισούται με το ΟΒ και 


η γωνία    ̂     , να υπολογίσετε τη γωνία    ̂                              (Μονάδες 25) 


 
 


 


 


 


 


 A












 


 


ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 090 ) και ΑΔ η διχοτόμος της γωνίας Α. Από το σημείο Δ 


φέρουμε την παράλληλη προς την ΑΒ που τέμνει την ΑΓ στο Ε. 


α)  Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΔΓ είναι ορθογώνιο.      (Μονάδες 9) 


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


γ)  Αν η γωνία είναι 20 μοίρες μεγαλύτερη της γωνίας ˆ , να υπολογίσετε τη γωνία .  


(Μονάδες 7) 


 


A












32 


ΘΕΜΑ 4 


Σε μια τάξη της Α' Λυκείου στο μάθημα της Γεωμετρίας ο καθηγητής έδωσε στους  


μαθητές του το παρακάτω πρόβλημα: 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και μία ευθεία (ε) που διέρχεται από την κορυφή Α και είναι 


παράλληλη στην πλευρά ΒΓ. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η εξωτερική γωνία Γ̂  του τριγώνου 


είναιδιπλάσια της εσωτερικής γωνίας Â . 


Ζητείται, χωρίς την βοήθεια γεωμετρικών οργάνων, να χαραχθεί η διάμεσος ΒΜ του 


τριγώνου και η διχοτόμος της εξωτερικής γωνίας Γ̂ . 


Ο καθηγητής για να διευκολύνει τους μαθητές του, έδωσε την εξής υπόδειξη: 


«Αν πάρω στην ευθεία (ε), στο ημιεπίπεδο (ΑΒ, Γ) ένα σημείο Δ τέτοιο ώστε ΑΔ = ΒΓ 


τότε: 


α) η ΒΔ τέμνει την ΑΓ στο μέσο Μ,    (Μονάδες 12) 


β) η ΓΔ είναι η ζητούμενη διχοτόμος.    (Μονάδες 13) 


Μπορείτε να δικαιολογήσετε τους ισχυρισμούς αυτούς; 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Έστω δυο ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Α’Β’Γ’ (Α’Β’=Α’Γ’) .  


α) Να αποδείξετε ότι: αν ισχύει ''ΒΑ=ΑΒ  και 
ΛΛ


Α=Α ' , τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ και 


Α’Β’Γ’ είναι ίσα.         (Μονάδες 13) 


β) Να αποδείξετε ότι: αν ισχύει ''ΓΑ=ΑΓ  και 
ΛΛ


Β=Β ' , τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ και 


Α’Β’Γ’ είναι ίσα.         (Μονάδες 12) 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( o
Â 90= )  με ΒΓ = 8 cm. Έστω ΑΜ είναι διάμεσος 


του τριγώνου και ΜΔ ΑΓ⊥ . Αν η γωνία ˆΑΜΓ  είναι ίση με 120
ο
, τότε:  


α) Να δείξετε ότι ΑΒ = 4 cm.      (Μονάδες 12) 


β) Να βρείτε το μήκος της ΜΔ.      (Μονάδες 13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) . Στην προέκταση της πλευράς ΒΓ και προς 


τα δυο της άκρα, θεωρούμε σημεία Δ και Ε αντίστοιχα έτσι ώστε ΒΔ= ΓΕ. 


Να αποδείξετε ότι: 


α)    ̂      ̂                                                                             (Μονάδες 6)  


β) Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα.                                  (Μονάδες 12) 


γ) Η διάμεσος ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ είναι και διάμεσος του τριγώνου ΑΔΕ.                                   


(Μονάδες 7) 


 A












 


ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΒΓ και η διχοτόμοσ ΒΕ τησ γωνίασ 



B . Αν  ΑΖ   ΒΕ, όπου 


Ζ ςημείο τησ ΒΓ και Μ το μζςον τησ ΑΓ, να αποδείξετε ότι :  


α)  Το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ιςοςκελζσ.            (Μονάδεσ 7) 


β) ΔΜ//ΒΓ και ΔΜ = 
2


B 
                                    (Μονάδεσ 10) 


γ) 
2


B
E






 , όπου 



B  η γωνία του τριγώνου ΑΒΓ.      (Μονάδεσ 8) 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κφκλοσ κζντρου Ο και δυο μη αντιδιαμετρικά ςημεία του Α και Β. Φζρουμε 


τισ εφαπτόμενεσ του κφκλου ςτα ςημεία Α και Β οι οποίεσ τζμνονται ςτο ςημείο Γ. 


Φζρουμε επίςησ και τα φψη ΑΔ και ΒΕ του τριγϊνου ΑΒΓ τα οποία τζμνονται ςτο 


ςημείο Η.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΒΗΑ είναι ιςοςκελζσ.      (Μονάδεσ 8) 


β) Το τετράπλευρο ΟΒΗΑ είναι ρόμβοσ.     (Μονάδεσ 9) 


γ) Τα ςημεία Ο, Η, Γ είναι ςυνευθειακά.     (Μονάδεσ 8) 


 


 A












 


 


ΘΕΜΑ 2 


Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  και ˆ  φέρουμε το ύψος του ΑΔ και την 


διάμεσο ΑΜ στην πλευρά ΒΓ.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) οι γωνίες  και  είναι ίσες,      (Μονάδες 12) 


β) ˆ2  .         (Μονάδες 13) 


 


A












ΘΕΜΑ 4 


Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ  θεωροφμε ςημεία Ε, Ζ, Η, Θ   ςτισ πλευρζσ ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, 


ΔΑ  αντίςτοιχα, με ΑΕ=ΓΗ και ΒΖ=ΔΘ.  


 Να αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΕΓΗ είναι παραλληλόγραμμο.                                 (6 μονάδεσ) 


β) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ  είναι παραλληλόγραμμο.                                (10 μονάδεσ) 


γ) Τα τμήματα ΑΓ, ΒΔ, ΕΗ και ΖΘ  διζρχονται από το ίδιο ςημείο.         (9 μονάδεσ) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ με // ,  4  και  2 . Θεωροφμε ςθμείο Ζ 


τθσ ΓΔ, ϊςτε  . Αν θ γωνία Γ είναι 600 και ΒΕ το φψοσ του τραπεηίου, να 


αποδείξετε ότι: 


α) Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλλθλόγραμμο.    (Μονάδεσ 8) 


β) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ιςόπλευρο.               (Μονάδεσ 8)  


γ) Τα τρίγωνα ΔΑΖ και ΓΑΕ είναι ίςα.     (Μονάδεσ 9) 


 A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα, οι ΑΔ και ΒΕ είναι παράλληλεσ. Επιπλζον ιςχφουν ΑΔ=ΑΖ , 


ΒΕ=ΒΖ και οΑ̂ 70 . 


α) Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ των τριγώνων ΑΔΖ και ΒΖΕ.  (Μονάδεσ 16) 


β) Να αποδείξετε ότι οˆΔΖΕ 90 .     (Μονάδεσ 9) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Στο παρακάτω ςχήμα ιςχφουν ΔΒ=ΒΑ=ΑΓ=ΓΕ και 𝛣𝛢𝛤 = 400. 


Να αποδείξετε ότι 


α)  𝛢𝛣𝛥 = 𝛢𝛤𝛦 = 1100.   (Μονάδεσ 10) 


β) τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίςα.   (Μονάδεσ 10) 


γ) το τρίγωνο ΔΑΕ είναι ιςοςκελζσ.   (Μονάδεσ 5) 


 A












 
ΘΕΜΑ 2 


 Θεωρούμε κύκλο διαμέτρου ΒΓ. Φέρουμε την εφαπτομένη του κύκλου σε σημείο 


του Α ώστε να σχηματίζει με τη χορδή ΑΓ γωνία 45
ο
. 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) 


 


A












ΘΕΜΑ 4  


Θεωξνύκε ηξαπέδην ΑΒΓΓ, ηέηνην ώζηε ˆ ˆ 90    , 
1


4
    θαη 


1


3
   . Δπηπιένλ, 


θέξνπκε    . 


α) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΔΓ είλαη νξζνγώλην.               (Μνλάδεο 6) 


β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγωλν ΒΔΓ είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο.  (Μνλάδεο 10) 


γ) Αλ Κ, Λ είλαη ηα κέζα ηωλ ΒΔ θαη ΑΓ αληίζηνηρα, λα απνδείμεηε όηη ε ΑΓ δηέξρεηαη από ην κέζν 


ηνπ επζπγξάκκνπ ηκήκαηνο ΒΚ.                           (Μνλάδεο 9) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ, η διχοτόμοσ του ΑΔ και ευθεία (ε) παράλληλη από 


το Β προσ την ΑΓ. Από το μζςο Μ τησ ΒΓ φζρουμε ευθεία παράλληλη ςτην ΑΔ η 


οποία τζμνει την ΑΓ ςτο ςημείο Ζ, την ευθεία (ε) ςτο ςημείο Λ και την προζκταςη 


τησ ΒΑ ςτο ςημείο Ε.  


Να αποδείξετε ότι: 


α) Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΒΛΕ είναι ιςοςκελή.     (Μονάδεσ 8) 


β) ΒΛ =ΓΖ .         (Μονάδεσ 9) 


γ) ΑΕ=ΑΓ-ΒΛ.        (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 4 


Θεωροφμε ορθογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  και το φψοσ του ΑΗ. Ζςτω Δ και Ε τα 


ςυμμετρικά ςημεία του Η ωσ προσ τισ ευθείεσ ΑΒ και  ΑΓ αντίςτοιχα.  


α) Να αποδείξετε ότι:  


I. ΑΗ=ΑΔ=ΑΕ.                                                               (Μονάδεσ 6)                                             


II. Το τρίγωνο ΕΗΔ είναι ορθογϊνιο                            (Μονάδεσ 6)                


III. Τα ςημεία Ε, Α και Δ είναι ςυνευθειακά.                (Μονάδεσ 6)   


β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΗΔ είναι ίςα; Αν ναι, να το αποδείξετε. Αν όχι, κάτω από 


ποιεσ αρχικζσ προχποθζςεισ  θα μποροφςε να είναι ίςα; Να αιτιολογήςετε την 


απάντηςή ςασ.                             (Μονάδεσ 7) 


 


 


 A












                                               


ΘΕΜΑ 4 


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 ΑΑ΄=3, ΒΒ΄=2, ΓΓ΄=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) 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ. Από την κορυφή Α φζρουμε ΑΕΒΔ. 


Ζςτω Κ, Λ τα μζςα των πλευρών ΑΒ και ΑΔ αντιςτοίχωσ, τότε: 


α) Να αποδείξετε ότι:  


i.  οˆΚΕΛ 90 .       (Μονάδεσ 8) 


ii. 
ΑΓ


ΚΛ
2


.       (Μονάδεσ  8) 


γ) Αν  οˆΒΑΓ 30 , να αποδείξετε ότι ΚΛ=ΒΓ.    (Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και από το μέσο Μ του ΒΓ φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα ΜΔ ίσο 


και παράλληλο με το ΒΑ και ευθύγραμμο τμήμα ΜΕ ίσο και παράλληλο με το ΓΑ (τα 


σημεία Δ και Ε είναι στο ημιεπίπεδο που ορίζεται από τη ΒΓ και το σημείο Α). Να 


αποδείξετε ότι: 


α) Τα σημεία Δ, Α, Ε είναι συνευθειακά.                                                     (Μονάδες 10) 


β) Η περίμετρος του τριγώνου ΜΔΕ είναι ίση με την περίμετρο του τριγώνου ΑΒΓ.  


      (Μονάδες 9) 


γ) Όταν ένας καθηγητής έθεσε το ερώτημα αν τα  σημεία Δ, Α, Ε είναι συνευθειακά 


στους μαθητές του, ένας από αυτούς έκανε το παρακάτω σχήμα και απάντησε ως 


εξής:  


 (εντός εναλλάξ των ΑΒ//ΜΔ που τέμνονται από ΑΖ) 


Α∆̂Ζ = ΕΑ̂Β  (εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των ΑΒ//ΜΔ που τέμνονται από ΔΕ) 


Όμως  (άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΑΔΖ). Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα 


έχουμε: ΕΑ̂Β + ΒΑ̂Γ + ∆Α̂Ζ =180
0
. Οπότε Δ,Ε,A συνευθειακά.  


Όμως ο καθηγητής είπε ότι υπάρχει λάθος στο συλλογισμό. Μπορείτε να εντοπίσετε 


το λάθος του μαθητή;                                                                                    (Μονάδες 6) 
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ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με ΑΒ=2ΑΔ. Φέρουμε τη διχοτόμο της γωνίας ∆̂  του 


παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την ΑΒ στο Ε. 


α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.                                   (Μονάδες 12)                


β) Είναι το σημείο Ε μέσο της πλευράς ΑΒ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.         


           (Μονάδες 13)            


A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ  με 𝛣𝛢 = 𝛣𝛤 και 𝛢 = 𝛤 .  


Να αποδείξτε ότι: 


α) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ιςοςκελζσ.                                                   (Μονάδεσ 9)    


β) Οι διαγώνιοι του τετραπλεφρου ΑΒΓΔ τζμνονται κάθετα.        (Μονάδεσ 6)     


γ) Το τετράπλευρο  που ζχει για κορυφζσ τα μζςα των πλευρών του ΑΒΓΔ   είναι 


ορθογώνιο.                                              (Μονάδεσ 10) 


 


 


 


 


 


 A












ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορκογώνιο ΑΒΓΔ και ζξω από αυτό, καταςκευάηουμε τζςςερα ιςόπλευρα 


τρίγωνα ΑΒΕ, ΒΓΖ, ΓΔΗ, ΔΑΘ.  


α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι ρόμβοσ.   (Μονάδεσ 15) 


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


παραλλθλόγραμμο είναι; Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.  (Μονάδεσ 10) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ με ΑΒ ΓΔ ,  ΑΒ > ΓΔ  και  ΑΔ = ΒΓ.  


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) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ημικφκλιο διαμζτρου ΑΒ και δφο χορδζσ του ΑΓ και ΒΔ, οι οποίεσ τζμνονται 


ςτο ςημείο Ε. Φζρουμε EZ AB . 


Να αποδείξετε ότι: 


α) Οι γωνίεσ ΔΑΓ και ΔΒΓ είναι ίςεσ                                    (Μονάδεσ 7) 


β) Τα τετράπλευρα ΑΔΕΖ  και  ΕΖΒΓ  είναι εγγράψιμα.   (Μονάδεσ 9) 


γ) Η ΕΖ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ˆΔΖΓ .                         (Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 


Ζςτω ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και Μ το μζςο τησ ΒΓ. Φζρουμε ΓΔ ΒΓ με 


ΓΔ=ΑΒ ( Α,Δ εκατζρωθεν τησ ΒΓ ).  


Nα αποδείξετε ότι: 


α) ΑΜ // ΓΔ         (Μονάδεσ 6) 


β) η ΑΔ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ ˆ .     (Μονάδεσ 7)  


γ) 
ˆ


ˆ 45
2


 
           (Μονάδεσ 7) 


δ) ΑΔ < 2 ΑΒ         (Μονάδεσ 5) 
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ΘΕΜΑ 2 


Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο μέσο Δ της πλευράς ΑΒ φέρουμε 


κάθετη ευθεία που τέμνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουμε ευθεία παράλληλη στη 


βάση ΒΓ που τέμνει την ΑΒ στο Ζ.  


α) Να αποδείξετε ότι ΑΕ= ΒΕ.      (Μονάδες 15) 


β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 


(Μονάδες 10) 


 A












Θζμα 4 


Στο παρακάτω ςχιμα το ορκογώνιο ΕΗΘΘ παριςτάνει ζνα τραπζηι του μπιλιάρδου. 


Ζνασ παίκτθσ τοποκετεί μια μπάλα ςτο ςθμείο Α το οποίο ανικει ςτθ μεςοκάκετθ 


τθσ ΘΘ και απζχει από αυτι απόςταςθ ίςθ με ΘΘ. Όταν ο παίκτθσ χτυπιςει τθ 


μπάλα αυτι ακολουκεί τθ διαδρομι Α  Β   Γ  Δ  Α χτυπώντασ ςτουσ τοίχουσ 


του μπιλιάρδου ΕΘ, ΘΘ, ΗΘ διαδοχικά. Για τθ διαδρομι αυτι ιςχφει ότι κάκε γωνία 


πρόςπτωςθσ ςε τοίχο (π.χ θ γωνία ΑΒΕ) είναι ίςθ με κάκε γωνία ανάκλαςθσ ςε τοίχο 


(π.χ θ γωνία ΘΒΓ) και θ κάκε μια απ’ αυτζσ είναι 45ο.  


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. Θ διαδρομι ΑΒΓΔ τθσ μπάλασ είναι τετράγωνο.   (Μονάδεσ 9) 


ii. Το ςθμείο Α ιςαπζχει από τα τισ κορυφζσ Ε και Η του μπιλιάρδου.  


(Μονάδεσ 8) 


β) Αν θ ΑΗ είναι διπλάςια από τθν απόςταςθ του Α από τον τοίχο ΕΗ, να 


υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγώνου ΑΕΗ.     (Μονάδεσ 8) 


 


 


 


A












ΘΕΜΑ 2 


Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ . Ζςτω Αχ η διχοτόμοσ τησ  εξωτερικήσ του γωνίασ  


𝛢𝜀𝜉 = 1200 .Από την κορυφή Β φζρνουμε ευθεία παράλληλη ςτην Αχ, η οποία 


τζμνει την πλευρά ΑΓ ςτο ςημείο Δ. 


α) Να αποδείξετε ότι: 


i. το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ιςόπλευρο.   (Μονάδεσ 10) 


ii. 𝛥𝛤 = 𝛢𝛤 − 𝛢𝛣   (Μονάδεσ 5) 


β) Αν η γωνία 𝛣𝛥𝛢  είναι διπλάςια τησ γωνίασ 𝛤  του τριγώνου ΑΒΓ, να υπολογίςετε 


τισ γωνίεσ του τριγώνου ΒΔΓ.                        (Μονάδεσ 10) 
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ΘΕΜΑ 4 


Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με τη γωνία Α ορθή. Φζρουμε τη διάμεςό του ΑΜ 


και ςε τυχαίο ςημείο Κ αυτήσ φζρουμε κάθετη ςτην ΑΜ η οποία τζμνει τισ ΑΒ και ΑΓ 


ςτα ςημεία Δ και Ε αντίςτοιχα. Αν Η είναι το μζςο του ΔΕ να αποδείξετε ότι: 


α) 



.         (Μονάδεσ 8) 


β) 



.         (Μονάδεσ 9) 


γ) Η ευθεία ΑΗ τζμνει κάθετα τη ΒΓ.      (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ  2 


Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και Ο είναι το κέντρο του. Έστω Ε, Ζ, Η, Θ τα μέσα 


των ΟΔ, ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ αντίστοιχα.  


Να αποδείξετε ότι : 


α) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι παραλληλόγραμμο.          (Μονάδες 10) 


β) Αν η περίμετρος του παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ είναι 40, να βρείτε την περίμετρο 


του ΕΘΗΖ.                 (Μονάδες 15) 
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