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Ον/μο:………………..                                                               Α΄ Λσκείοσ                                    

Ύλη: Σρίγωνα , Παράλληλες εσθείες,                                         30-03-14     

           Παραλληλόγραμμα-Σραπέζια 

 

Θέμα 1
ο
: 

Α .Τη νλνκάδνπκε βαξύθεληξν ελόο ηξηγώλνπ θαη πνηα ηδηόηεηα 

     έρεη;                                                                                               (6 μον.) 

Β. Να απνδείμεηε όηη νη δηαγώληνη ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ  

     δηρνηνκνύληαη.                                                                              (6 μον.)    

Γ. Να απνδείμεηε όηη ην αλ ζε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν κία γσλία 

     ηνπ ηζνύηαη κε 30
, ηόηε ε απέλαληη πιεπξά ηνπ είλαη ην κηζό 

     ηεο ππνηείλνπζαο θαη αληίζηξνθα.                                               (8 μον.)                         

Γ. Να ραξαθηεξίζεηε κε () σζηό ή (Λ) Λάζνο ηηο παξαθάησ 

    πξνηάζεηο : 

    i. Αλ ε δηάθεληξνο ησλ δύν θύθισλ (Κ,5cm) θαη (Λ,3cm) έρεη 

      κήθνο 2cm, νη θύθινη εθάπηνληαη εζσηεξηθά.                                   Λ 

    ii. Μία εμσηεξηθή γσλία ηξηγώλνπ κπνξεί λα είλαη ίζε κε κία  

        εζσηεξηθή ηνπ.                                                                                  Λ 

    iii. Οη δηαγώληνη ελόο νπνηνπδήπνηε παξαιιεινγξάκκνπ  

         δηρνηνκνύλ ηηο γσλίεο ηνπ.                                                               Λ 

    iv. Αλ έλα ηξαπέδην έρεη ηξεηο πιεπξέο ίζεο, ηόηε είλαη 

        ηζνζθειέο.                                                                                         Λ 

    v. Σε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) ην 
απ  θαη ε βκ  

       ηέκλνληαη ζην βαξύθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ.                                         Λ 

                                                                                                    (5x1=5μον.) 

 

 

 

Θέμα 2
ο
: 

Α. Γίλεηαη ε νξζή γσλία xOy θαη ε Οδ ε δηρνηόκνο 

    ηεο. Θεσξνύκε έλα ζεκείν Κ ζην εζσηεξηθό ηεο 

    γσλίαο έηζη ώζηε λα κελ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ  

    Οδ. Από απηό θέξνπκε θάζεην επζύγξακκν  

   ηκήκα ΚΜ πξνο ηελ Οδ, ην νπνίν πξνεθηείλνπκε 

   θαηά ηκήκα ΜΛ=ΚΜ. 
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  i. Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΟΚΛ είλαη ηζνζθειέο.                  (8 μον.) 

  ii. Να απνδείμεηε όηη ε απόζηαζε ηνπ Κ από ηελ Οy είλαη ίζε 

      κε ηελ απόζηαζε ηνπ Λ από ηελ Ox. (4 μον.) 

 

Β. Σην δηπιαλό ζρήκα έρνπκε όηη: 

    ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=ΟΓ=ΟΔ. 

   i. Να βξείηε ην x.                             (8 μον.)  

   ii. Να δηαηάμεηε ζε αύμνπζα ζεηξά  

      ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΒΓ, ΓΓ, ΔΑ.       (5 μον.) 

 

 

 

 

Θέμα 3
ο
: 

Α. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε βάζε ΒΓ θαη ΒΓ ε δηρνηόκνο  

    ηνπ. Από ην Γ θέξνπκε παξάιιειε ζηε ΒΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην 

    ζεκείν Δ. 

    i. Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΔ είλαη ηζνζθειέο.                 (5 μον.)                                

    ii. Αλ ε παξάιιειε από ην Δ πξνο ηελ ΑΓ ηέκλεη ηε ΒΓ ζην 

        Ε, λα απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΕ είλαη ξόκβνο.       (4 μον.) 

    iii. Αλ Κ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ ΒΓ θαη ΓΔ, λα απνδείμεηε  

       όηη ε ΑΚ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α.               (3 μον.) 

                                                                                                      

 

B. Σην δηπιαλό ζρήκα ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην 

    θαη ηζνζθειέο, κε Α 90 θαη ΑΒ=ΑΓ. Σηηο ίζεο 

    πιεπξέο ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ παίξλνπκε ζεκεία 

    Γ θαη Δ αληίζηνηρα έηζη ώζηε 
ΑΒ

ΑΓ
3

  θαη 

    
ΑΓ

ΑΔ
3

 . Αλ ηα Ε θαη Ζ είλαη ηα ίρλε ησλ 

    θάζεησλ ηκεκάησλ από ηα Γ θαη Δ ζηε ΒΓ ηόηε: 

   i. Να απνδείμεηε όηη ην ΓΔΖΕ είλαη νξζνγώλην  

       παξαιιειόγξακκν.                  (5 μον.) 

   ii. Να απνδείμεηε όηη ην ΓΔΖΕ είλαη ηεηξάγσλν.                 (3 μον.) 

   iii. Να απνδείμεηε όηη ΒΕ=ΕΖ=ΖΓ.                 (5 μον.) 
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Θέμα 4
ο
: 

 Γίλεηαη ην ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε ΑΒ//ΓΓ έηζη ώζηε ΑΒ=4cm, 

 ΑΓ=8cm θαη Γ 60 . Αλ ΔΕ ε δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ θαη ΑΖ ην 

 ύςνο ηνπ, ηόηε: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  i. Να ππνινγίζεηε ηε ΓΖ.                                                                (5 μον.) 

  ii. Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΓΖ είλαη ηζόπιεπξν.                 (6 μον.) 

  iii. Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΔΖΓΕ είλαη  

      παξαιιειόγξακκν.                                                                      (7 μον.) 

  iv. Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΔΖΕΒ είλαη νξζνγώλην.     (7 μον.) 

 

 

 

   

 

 

 

                                      ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 
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                                ΑΠΑΝΣΖΔΗ(ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ)   

 Θέμα 1
ο
: 

 Α. Τν βαξύθεληξν ελόο ηξηγώλνπ, είλαη ην ζεκείν ηνκήο ησλ δηακέζσλ 

      ηνπ ηξηγώλνπ. Έρεη ηελ ηδηόηεηα ε απόζηαζή ηνπ από θάζε θνξπθή 

       λα είλαη ηα 
2

3
 ηνπ κήθνπο ηεο αληίζηνηρεο δηακέζνπ. 

Β. Σπγθξίλνπκε ηα ηξίγσλα ΟΑΒ, ΟΓΓ. Έρνπκε:   

     ΑΒ=ΓΓ,  
1 1Β Γ (εληόο ελαιιάμ), 

      
1 1Α Γ (εληόο ελαιιάμ). Άξα ηα ηξίγσλα 

      ΟΑΒ, ΟΓΓ είλαη ίζα, νπόηε ΟΑ=ΟΓ θαη 

     ΟΒ=ΟΓ.  

       

Γ. Θεσξνύκε νξζνγώλην ηξίγσλν 

    ΑΒΓ  Α 90  κε Β 30 . Θα  

    Απνδείμνπκε όηη 
ΒΓ

ΑΓ
2

 . Δπεηδή 

   Β 30 , είλαη Γ 90 30 60     . 

   Φέξνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ θαη είλαη  

   
ΒΓ

ΑΜ ΜΓ
2

  . Έηζη  
2Α Γ 60  , 

   νπόηε ην ηξίγσλν ΑΜΓ είλαη ηζόπιεπξν. 

   Δπνκέλσο 
ΒΓ

ΑΓ ΜΓ
2

  . 

  Αληίζηξνθν, αλ ζην νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη 
ΒΓ

ΑΓ
2

 , ζα  

  απνδείμνπκε όηη  Β 30 .                              

  Φέξνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ,           

  νπόηε 
ΒΓ

ΑΜ ΜΓ ΑΓ
2

   (αθνύ 

  
ΒΓ

ΑΓ
2

 ). Άξα ην ηξίγσλν ΑΜΓ 

   είλαη ηζόπιεπξν, νπόηε Γ 60 . 

   Δπνκέλσο, Β 90 60 30     . 
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 Γ.   i. Σ      ii. Σ     iii. Λ      iv. Σ      v. Σ 

           

 

 Θέμα 2
ο
: 

 Α .                                                i. Φέξνπκε ηηο ΟΚ,ΟΛ. Τόηε ζην ηξίγσλν 

                                                        ΟΚΛ ε Οδ είλαη δηάκεζνο θαη ύςνο 

                                                        εθόζνλ ΚΜ=ΜΛ θαη ΚΜ Οδ . 

                                                        Δπνκέλσο ην ηξίγσλν είλαη ηζνζθειέο. 

                                                      ii. Φέξνπκε ηελ απόζηαζε ΚΑ ηνπ Κ 

                                                         από ηελ Οy θαη ηελ απόζηαζε ΛΒ ηνπ  

                                                         Λ από ηελ Οx. Από ην (i) εξώηεκα  

                                                         έρνπκε όηη ην ηξίγσλν ΚΟΛ είλαη  

                                                         ηζνζθειέο νπόηε ε Οδ ζα είλαη θαη  

                                                         δηρνηόκνο, δειαδή  
1 2Ο Ο . Όκσο ε 

        Οδ είλαη θαη δηρνηόκνο ηεο νξζήο γσλίαο xOy, νπόηε  

        
 

     1 2Ο Ο

1 2 4 3δΟy δΟx δΟy Ο δΟx Ο O O


       . 

       Τόηε ζπγθξίλνπκε ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΛΒΟ θαη ΚΑΟ: 

       
 

4 3

1.OK OΛ(i)
Οπόηε ηα νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα.

2.O O

 


 

 

       Από ηελ ζύγθξηζε πξνθύπηεη όηη ΚΑ=ΛΒ. 

 

Β.    

                                                    
i. Δίλαη x 30 90 x 90 30          

                                                       x 60 . 

                                                    ii. Δθόζνλ ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=ΟΓ=ΟΔ ζα  

                                                       ππάξρεη θύθινο θέληξνπ Ο κε αθηίλα 

                                                       ην κήθνο ησλ παξαπάλσ ηκεκάησλ. 

                                                       Γηα  x 60  είλαη BOΓ 90 ,  

                                                       ΓΟΓ 70 . Τόηε: 

                                                         ΑΟΒ ΒΟΓ ΓΟΓ ΓΟΔ ΔΟΑ 360        

                                  80 90 70 90 ΑΟΔ 360 ΑΟΔ 30             .  

      Οπόηε,    ΑΒ 80 ,ΒΓ 90 ,ΓΓ 70 ,ΑΔ 90        δειαδή  

         ΑΔ ΓΓ ΑΒ ΒΓ ΑΔ ΓΓ ΑΒ ΒΓ       .                 
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Θέμα 3
ο
:         

Α.                                                                                     

                                          

 

 

 

 

 

 

 

      

     i. Δίλαη  
1 2    (1) σο εληόο θη ελαιιάμ γσλίεο ησλ παξαιιήισλ  ΔΓ, 

        ΒΓ πνπ ηέκλνληαη από ηελ ΒΓ. Όκσο  
1 2   (2) εθόζνλ ε ΒΓ είλαη 

        δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β. Από (1),(2) πξνθύπηεη όηη   
1 1   , δειαδή 

        ην ηξίγσλν ΒΔΓ είλαη ηζνζθειέο. 

      

    ii. Δίλαη ΔΓ//ΕΓ θαη ΔΕ//ΓΓ νπόηε ην ΓΓΔΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

         Δπίζεο,      (3), σο εληόο, εθηόο θη επί ηα απηά κέξε γσλίεο ησλ 

         παξαιιήισλ ΑΓ, ΔΕ πνπ ηέκλνληαη από ηε ΒΓ. Όκσο     (4) 

         εθόζνλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο. Από (3) θαη (4)  

         πξνθύπηεη όηη      δειαδή ην ηξίγσλν ΔΒΕ είλαη ηζνζθειέο, 

         άξα ΔΕ=ΔΒ. Όκσο ΔΒ=ΔΓ (i) νπόηε ΔΕ=ΔΓ. 

         Δπνκέλσο ην παξαιιειόγξακκν ΓΓΔΕ έρεη δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο  

         ίζεο, νπόηε είλαη ξόκβνο. 

      

     iii. Από ην (ii) έρνπκε όηη ην ΓΓΔΕ είλαη ξόκβνο άξα ε δηαγώληνο 

          ΓΔ ζα δηρνηνκεί ηε γσλία Γ . Τόηε ζην ηξίγσλν ΑΒΓ νη ΒΓ, ΓΔ 

          είλαη δηρνηόκνη θαη ηέκλνληαη ζην Κ. Άξα ην Κ είλαη ην έγθεληξν 

          ηνπ ηξηγώλνπ. Οπόηε θαη ε ΑΚ ζα είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Α 

          ηνπ ηξηγώλνπ.  
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Β.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  i. Σπγθξίλνπκε ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΓΒΕ, ΔΖΓ: 

       

 1.Β Γ(σο πξνζθείκελεο ζηε βάζε ηνπ ηζνζθ.ηξηγώλνπ ΑΒΓ)

ΑΒ ΑΓ 2ΑΒ
2.ΓΒ ΔΓ(Δθόζνλ ΑΓ= θαη ΑΔ= ,  ζα είλαη ΓΒ=

3 3 3

2ΑΓ
                 θαη ΑΔ=  θαη εθόζνλ ΑΒ=ΑΓ ΓΒ=ΔΓ) 

3






 



 

 

   Τα ηξίγσλα είλαη ίζα. Οπόηε ΓΕ=ΔΖ. Δπίζεο, ΓΕ ΒΓ  θαη  

   ΔΖ ΒΓ  άξα ΓΕ//ΔΖ. 

   Σην ηεηξάπιεπξν ΓΔΖΕ είλαη ΔΖ=//ΓΕ, νπόηε είλαη παξαιιειόγξακκν 

   θαη εθόζνλ Ε 90  ζα είλαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. 

ii. Φέξνπκε ηε ΔΕ. 

    Σπγθξίλνπκε ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΕΓΔ, ΕΖΔ: 

     
1 2

1.ΓΕ ΔΖ
Τα νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα νπόηε Ε Ε .

2.ΕΔ : θνηλή

 



 

    Όκσο  Ε 90 , άξα  
1 2Ε Ε 45  . Οπόηε ζην ηξίγσλν ΔΖΕ είλαη 

    2Ε 45 , Ζ 90  άξα  2Δ 45 , δειαδή είλαη ηζνζθειέο, επνκέλσο 

   ΕΖ=ΔΖ. Από ηε ζύγθξηζε ησλ ηξηγώλσλ έρνπκε όηη ΕΖ=ΓΔ. 

   Τειηθά ΓΔ=ΔΖ=ΕΖ=ΕΓ. Δπνκέλσο ην νξζνγώλην ΓΔΖΕ είλαη  

   ηεηξάγσλν.  

iii. Τν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο, νπόηε  Β Γ 45  . 

     Σην ηξίγσλν ΓΒΕ είλαη Β 45 , Ε 90  άξα Γ 45 , δειαδή θη 

     απηό είλαη νξζνγώλην θαη ηζνζθειέο, άξα ΒΕ=ΓΕ=ΕΖ. 

    Οκνίσο ζην ηξίγσλν ΔΖΓ πξνθύπηεη όηη ΓΖ=ΔΖ=ΕΖ. 

    Τειηθά, ΒΕ=ΕΖ=ΖΓ. 
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Θέμα 4
ο
:   

Α.  

   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

     i. Σην ηξίγσλν ΑΓΖ (Ζ 90 ), είλαη Γ 60  άξα Α 30 . Τόηε 

         ζα είλαη 
ΑΓ 8

ΓΖ 4cm
2 2

   . 

     ii. Σην ΑΒΖΓ είλαη ΑΒ=//ΓΖ άξα είλαη παξαιιειόγξακκν. Τόηε: 

         Σην ηξίγσλν ΒΖΓ είλαη  Ζ Γ 60   σο εληόο, εθηόο θη επί ηα  

         απηά κέξε γσλίεο ησλ παξαιιήισλ ΑΓ, ΒΖ πνπ ηέκλνληαη από ηε 

         ΓΓ. Δπίζεο, ην ΑΒΓΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην, νπόηε   Γ Γ 60  . 

         Τόηε ζην ηξίγσλν ΒΖΓ είλαη     H 60 ,Γ 60  θαη Β Γ Ζ 180        

         Β 60  . Δπνκέλσο ην ηξίγσλν ΒΖΓ είλαη ηζόπιεπξν. 

     iii. Δίλαη ΔΕ δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ άξα ΔΕ//ΓΖ. Δπίζεο, ζην  

          ηξίγσλν ΑΖΓ(Ζ 90 ) ε ΔΖ είλαη ε δηάκεζνο πξνο ηελ 

          ππνηείλνπζα, νπόηε 
ΑΓ

ΔΖ ΔΖ ΔΓ 4cm
2

    . Τόηε ην 

          ηξίγσλν ΔΖΓ είλαη ηζόπιεπξν, άξα  ΔΖΓ 60 Γ  . Καη εθόζνλ 

          νη δύν απηέο γσλίεο είλαη εληόο, εθηόο θη επί ηα απηά κέξε ησλ  

          ΕΓ, ΔΖ πνπ ηέκλνληαη από ηελ ΖΓ, ζα είλαη ΔΖ//ΕΓ. Έρνπκε  

          όηη ΕΔ//ΖΓ θαη ΕΓ//ΔΖ δειαδή ην ηεηξάπιεπξν ΔΖΓΕ είλαη 

          παξαιιειόγξακκν. 

     iv. Δθόζνλ ε ΔΕ είλαη δηάκεζνο ζην ηζνζθειέο ηξαπέδην είλαη 

          ΑΔ=ΓΔ=ΒΕ=ΕΓ=4cm. Όκσο ΔΖ=4cm(iii), άξα ΒΕ=ΔΖ. 

          Δπίζεο, ΔΖ//ΒΕ εθόζνλ ην ΔΕΓΖ είλαη παξαιιειόγξακκν, 

          άξα ην ΔΖΕΒ είλαη παξαιιειόγξακκν. 
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   Έρνπκε όηη ην ηξίγσλν ΒΖΓ είλαη ηζόπιεπξν άξα ΒΖ=ΖΓ(1) θαη 

   όηη ην ΔΕΓΖ είλαη παξαιιειόγξακκν άξα ΔΕ=ΖΓ(2). Από (1), (2) 

   πξνθύπηεη όηη ΒΖ=ΔΕ δειαδή νη δηαγώληνη ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ 

   είλαη ίζεο, νπόηε είλαη νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. 

 

 

 


