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ΣΕΛ. 1 

2. Τα βασικά γεωμετρικά σχήματα 
 

1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Μία μέτρηση με υποδεκάμετρο είναι πάντοτε ακριβής. Σ Λ 

2. Οι αποδείξεις των Μαθηματικών στηρίζονται στους κανόνες της Λογικής. Σ Λ 

3. Από δύο σημεία διέρχονται άπειρες ευθείες. Σ Λ 

4. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο του επιπέδου που δεν ανήκει    
σε αυτή. 

Σ Λ 

5. Κάθε ευθεία έχει άπειρα σημεία και εκτείνεται απεριόριστα και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, χωρίς διακοπές και κενά. 

Σ Λ 

6. Δύο σημεία είναι πάντοτε συνευθειακά. Σ Λ 

7. Τρία σημεία ανήκουν πάντοτε στην ίδια ευθεία. Σ Λ 

8. Αξίωμα είναι μια πρόταση που μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Σ Λ 

9. Κάθε νέο αποτέλεσμα που προκύπτει από μία σειρά συλλογισμών θεμελιωμένη 
στα αξιώματα λέγεται θεώρημα. 

Σ Λ 

10. Οι άμεσες συνέπειες ενός θεωρήματος λέγονται πορίσματα. Σ Λ 

11. Τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη, αποτέλεσαν το πρότυπο επιστημονικού ιδεώδους  
για πολλούς αιώνες. 

Σ Λ 

12. Από  2  σημεία διέρχεται μία μοναδική ευθεία. Σ Λ 

13. Ένα σημείο έχει  3  διαστάσεις. Σ Λ 

14. Δύο διαφορετικές ευθείες δεν μπορεί να έχουν  2  κοινά σημεία. Σ Λ 

15. Δύο ευθείες του επιπέδου αν δεν έχουν κοινό σημείο είναι παράλληλες. Σ Λ 

16. Δύο ευθείες που δεν έχουν κοινό σημείο είναι πάντα παράλληλες. Σ Λ 

17. Δύο ημιευθείες που έχουν κοινή αρχή λέγονται αντικείμενες. Σ Λ 

18. Το τελικό σχήμα που προκύπτει από μετατόπιση του αρχικού σχήματος λέγεται 
ομόλογο (ή εικόνα) του αρχικού. 

Σ Λ 

19. Γεωμετρική κατασκευή θα λέμε ένα σχήμα που το σχεδιάζουμε χρησιμοποιώντας 
αποκλειστικά τον κανόνα (χωρίς υποδιαιρέσεις) και το διαβήτη. 

Σ Λ 

20. Από 3 σημεία διέρχεται μόνο μία ευθεία. Σ Λ 

21. Υπάρχουν άπειρα σημεία που δεν ανήκουν σε μια ευθεία. Σ Λ 

22. Τους ισχυρισμούς, που τους δεχόμαστε ως αληθείς χωρίς απόδειξη, τους 
ονομάζουμε αξιώματα. 

Σ Λ 

23. Ένα σημείο δεν έχει διαστάσεις. Σ Λ 

24. Αν δύο ευθείες έχουν  2  κοινά σημεία τότε ταυτίζονται. Σ Λ 

25. Τα ευθύγραμμα τμήματα  ΑΒ  και  ΒΑ  είναι ίσα. Σ Λ 

26. Αν  ΜΑ = ΜΒ , τότε το  Μ  είναι μέσο του ΑΒ. Σ Λ 

27. Αν  Μ  μέσο του  ΑΒ , τότε  
ΑΒ

ΜΑ ΜΒ
2

= = . Σ Λ 

28. Το μέσο ενός ευθυγράμμου τμήματος είναι μοναδικό. Σ Λ 

29. Το ευθύγραμμο τμήμα  ΑΑ  είναι μηδενικό. Σ Λ 

30. Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ λέγεται απόσταση των σημείων Α και Β. Σ Λ 

31. Με  (ΑΒ)  συμβολίζουμε το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Σ Λ 

32. Αν θεωρήσουμε ως μονάδα μήκους το  ΑΒ  και  ΓΔ = ρΑΒ , τότε ο αριθμός  ρ  
λέγεται μήκος του ευθύγραμμου τμήματος  ΓΔ. 

Σ Λ 

33. Ισχύει : 
ΓΔ

ΓΔ  ρ ΑΒ ΑΒ , όπου  ρ  αριθμός διάφορος του  0 .
ρ

=   =   Σ Λ 

34. Ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα για την πρόσθεση ευθυγράμμων τμημάτων, Σ Λ 

35. Ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα για την αφαίρεση ευθυγράμμων τμημάτων, Σ Λ 

36. Ισχύει η προσεταιριστική ιδιότητα για την πρόσθεση ευθυγράμμων τμημάτων, Σ Λ 

37. Ένα ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να έχει δύο μέσα. Σ Λ 

38. Αν το σημείο  Β  είναι το συμμετρικό του  Α  ως προς το σημείο  Ο , τότε το  Ο  
είναι μέσο του  ΑΒ. 

Σ Λ 

39. Αν το  Μ  είναι μέσο των  ΑΒ  και  ΓΔ , τότε τα  ΑΒ  και  ΓΔ  συμπίπτουν. Σ Λ 
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ΣΕΛ.  2 

2. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 
 

1. Για τη γωνία  χΟy  , οι πλευρές της  Οχ  και  Οy  δεν ανήκουν στη γωνία. Σ Λ 

2. Δύο κάθετες ευθείες σχηματίζουν ακριβώς  μία  ορθή γωνία. Σ Λ 
 

3. Αν η ημιευθεία  Οδ  βρίσκεται στο εξωτερικό μιας γωνίας  χΟy   και  χΟδ δΟy= , 

τότε η  Οδ  είναι διχοτόμος της χΟy . 
Σ Λ 

4. Μια αμβλεία γωνία είναι μεγαλύτερη από μια ορθή γωνία που είναι μεγαλύτερη 
από μια οξεία γωνία. 

Σ Λ 

5. Από κάθε σημείο ευθείας άγεται μία μόνο κάθετος σε αυτή. Σ Λ 

6. Από ένα σημείο  Α  μιας ευθείας μπορούμε να φέρουμε  2  κάθετες ημιευθείες. Σ Λ 

7. Το μήκος του μοναδικού κάθετου ευθύγραμμου τμήματος  ΑΟ  που άγεται από το 

σημείο  Α  στην ευθεία  χ'χ  λέγεται απόσταση του σημείου  Α  από την ευθεία χ'χ. 
Σ Λ 

8. Αν η ευθεία  ε  είναι μεσοκάθετος του  ΑΒ , τότε είναι άξονας συμμετρίας του. Σ Λ 

9. Αν  Μ'  είναι το συμμετρικό ενός σημείου  Μ  ως προς μια ευθεία  ε , τότε το μέσο 
του  ΜΜ'  βρίσκεται στην ευθεία  ε. 

Σ Λ 

10. Αν η ευθεία  ε  είναι μεσοκάθετη του  ΑΒ , τότε το  Β  είναι συμμετρικό του  Α  ως 
προς την  ε. 

Σ Λ 

 

11. Αν  Ο  μέσο του τμήματος  ΑΒ  και η γωνία  ΑΟε   που σχηματίζει μια ημιευθεία  

Οε  με το  ΑΒ είναι ορθή, τότε η  Οε  ανήκει στο φορέα της μεσοκαθέτου του  ΑΒ. 
Σ Λ 

12. Δύο εφεξής γωνίες δεν έχουν τίποτα κοινό. Σ Λ 

13. Δύο εφεξής γωνίες έχουν κοινή μόνο μια ημιευθεία. Σ Λ 
 

14. Οι γωνίες  χΟy και yΟz  είναι πάντοτε εφεξής. Σ Λ 

 

15. Αν οι γωνίες  ΑΟΒ , ΒΟΓ και ΓΟΔ   είναι διαδοχικές, τότε οι  ΑΟΒ και ΒΟΓ   είναι 

εφεξής. 
Σ Λ 

 

16. Η γωνία  ΑΟΒ ΓΟΔ−   λέγεται διαφορά της  ΑΟΒ   από την  ΓΟΔ . Σ Λ 

17. Αν η διαφορά δύο γωνιών είναι η μηδενική γωνία, τότε οι γωνίες είναι ίσες. Σ Λ 

18. Η μεγαλύτερη γωνία που υπάρχει είναι η πλήρης. Σ Λ 
 

19. Αν η γωνία  4 ΑΟΒ   είναι η πλήρης γωνία τότε η  ΑΟΒ   είναι ορθή. Σ Λ 

 

20. Αν η γωνία  ΑΟΒ   είναι ορθή, τότε η γωνία  2 ΑΟΒ   είναι η ευθεία γωνία. Σ Λ 

21. Δύο γωνίες που έχουν διαφορά μια ορθή γωνία λέγονται συμπληρωματικές. Σ Λ 
 

22. Μια γωνία  ΑΟΒ   και το συμπλήρωμά της έχουν άθροισμα μια ορθή γωνία. Σ Λ 

23. Δύο παραπληρωματικές γωνίες έχουν διαφορά μια ορθή γωνία. Σ Λ 

24. Οι μη κοινές πλευρές δύο παραπληρωματικών γωνιών είναι πάντοτε    
αντικείμενες ημιευθείες. 

Σ Λ 

25. Αν οι μη κοινές πλευρές δύο εφεξής γωνιών είναι αντικείμενες ημιευθείες, τότε οι 
γωνίες είναι παραπληρωματικές. 

Σ Λ 

26. Αν  3  διαδοχικές γωνίες έχουν άθροισμα μια ευθεία γωνία τότε είναι 
παραπληρωματικές. 

Σ Λ 

27. Δύο ορθές γωνίες είναι πάντοτε παραπληρωματικές. Σ Λ 

28. Αντίστροφα Θεωρήματα λέγονται αυτά στα οποία η υπόθεση του ενός είναι 
συμπέρασμα του άλλου. 

Σ Λ 

29. Δύο ζευγάρια παραπληρωματικών γωνιών έχουν άθροισμα μια πλήρη γωνία. Σ Λ 

30. Όταν αποδείξουμε ένα Θεώρημα τότε και το αντίστροφο είναι πάντα αληθές Σ Λ 

31. Δύο συμπληρωματικές γωνίες δεν μπορεί να είναι ίσες. Σ Λ 

32. Οι πλευρές δύο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες ημιευθείες. Σ Λ 

33. Δύο τεμνόμενες ευθείες σχηματίζουν  2  ζευγάρια κατακορυφήν γωνιών. Σ Λ 

34. Υπάρχουν κατακορυφήν γωνίες που δεν είναι ίσες. Σ Λ 

35. Η προέκταση της διχοτόμου μιας γωνίας είναι διχοτόμος της κατακορυφήν της 
γωνίας. 

Σ Λ 

36. Οι διχοτόμοι δύο εφεξής γωνιών είναι κάθετες. Σ Λ 

37. Δύο εφεξής γωνίες μπορεί να είναι κατακορυφήν. Σ Λ 
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ΣΕΛ. 3 

38. Δύο εφεξής γωνίες δεν μπορεί να είναι συμπληρωματικές. Σ Λ 

39. Οι διχοτόμοι δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι κάθετες. Σ Λ 

40. Οι διχοτόμοι δύο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες ημιευθείες. Σ Λ 

 
 

3. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Κύκλος με κέντρο  Ο  και ακτίνα  ρ  λέγεται το επίπεδο σχήμα του οποίου όλα τα 
σημεία απέχουν από το  Ο  απόσταση ίση με  ρ. 

Σ Λ 

2. Κάθε τμήμα  ΟΜ , όπου  Μ  σημείο του κύκλου  (Ο , ρ) , λέγεται ακτίνα του 
κύκλου. 

Σ Λ 

3. Το κέντρο  Ο  ενός κύκλου  (Ο , ρ)  ανήκει στον κύκλο. Σ Λ 

4. Το σύνολο όλων των σημείων που έχουν μια (κοινή) χαρακτηριστική ιδιότητα 

λέγεται γεωμετρικός τόπος. 
Σ Λ 

5. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν από ένα σημείο  Ο , είναι 
κύκλος. 

Σ Λ 

6. Δύο κύκλοι με ίσες ακτίνες είναι ίσοι. Σ Λ 

7. Δύο διαφορετικά σημεία ενός κύκλου ορίζουν  2  τόξα. Σ Λ 

8. Το ευθύγραμμο τμήμα  ΑΒ  που ορίζεται από δύο σημεία  Α , Β  ενός κύκλου 
λέγεται χορδή του κύκλου. 

Σ Λ 

9. Η χορδή  ΑΒ  ενός κύκλου ορίζει στον κύκλο ένα μοναδικό τόξο. Σ Λ 

10. Το μοναδικό κάθετο τμήμα  ΟΚ  που άγεται από το κέντρο  Ο  προς τη χορδή  ΑΒ 
λέγεται απόστημα της χορδής. 

Σ Λ 

11. Μια χορδή ενός κύκλου ανήκει σε ένα μόνο τόξο. Σ Λ 

12. Όλες οι χορδές ενός κύκλου διέρχονται από το κέντρο του κύκλου. Σ Λ 

13. Μια χορδή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου λέγεται διάμετρος του κύκλου. Σ Λ 

14. Μια διάμετρος ενός κύκλου είναι χορδή του κύκλου. Σ Λ 

15. Το αντιδιαμετρικό σημείο ενός σημείου  Α  του κύκλου  (Ο , ρ)  είναι μοναδικό. Σ Λ 

16. Το κέντρο ενός κύκλου είναι μοναδικό. Σ Λ 

17. Αν  Α , Β  αντιδιαμετρικά σημεία ενός κύκλου  (Ο , ρ)  , τότε  (ΑΒ) = 2ρ. Σ Λ 

18. Κάθε διάμετρος ενός κύκλου είναι διπλάσια από κάθε ακτίνα. Σ Λ 

19. Σε κύκλο  (Ο , ρ)  αν η απόσταση του σημείου  Γ  από το κέντρο  Ο  είναι         

(ΟΓ)  ρ , τότε το  Γ  είναι εσωτερικό σημείο του κύκλου. 
Σ Λ 

20. Αν  (ΑΒ) = 2ρ , τότε τα σημεία  Α , Β  είναι άκρα διαμέτρου του κύκλου  (Ο , ρ). Σ Λ 

21. Αν  (ΑΒ)  2ρ , τότε και τα δύο σημεία  Α , Β  είναι εξωτερικά του κύκλου  (Ο , ρ). Σ Λ 

22. Δύο κύκλοι είναι ίσοι, αν και μόνο αν έχουν ίσες ακτίνες. Σ Λ 

23. Αν  Κ  είναι σημείο ενός κύκλου  (Ο , ρ)  , τότε ο κύκλος  κέντρου Κ  και ακτίνας  
(ΚΟ)  είναι ίσος με τον  (Ο , ρ).   

Σ Λ 

24. Αν  ΑΒ  διάμετρος ενός κύκλου  (Ο , ρ)  , τότε οι κύκλοι  ( )Α , (ΑΟ)   και  ( )Β , (ΒΟ)   

είναι ίσοι. 
Σ Λ 

25. Μία γωνία λέγεται επίκεντρη όταν η κορυφή της είναι το κέντρο ενός κύκλου. Σ Λ 
 

26. Μια επίκεντρη γωνία  ΑΟΒ


  βαίνει σε μοναδικό τόξο. Σ Λ 

27. Δύο διαφορετικές ακτίνες ενός κύκλου, ορίζουν μία μοναδική επίκεντρη γωνία. Σ Λ 

28. Μπορούμε να συγκρίνουμε τόξα που ανήκουν στον ίδιο ή σε ίσους κύκλους. Σ Λ 

29. Τα τόξα άνισων κύκλων δεν είναι συγκρίσιμα. Σ Λ 

30. Δύο τόξα είναι ίσα, αν και μόνο αν οι επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε αυτά είναι 
ίσες. 

Σ Λ 

 

31. Οι επίκεντρες γωνίες  ΑΟΒ , ΓΟΔ   του διπλανού 

σχήματος είναι ίσες, οπότε τα τόξα  ΑΒ   και  ΓΔ   
είναι ίσα. 

 

Σ Λ 

32. Κάθε διάμετρος ενός κύκλου τον διαιρεί σε δύο ίσα τόξα που λέγονται ημικύκλια. Σ Λ 

33. Δύο οποιαδήποτε ημικύκλια είναι ίσα. Σ Λ 
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ΣΕΛ.  4 

34. Δύο κάθετες διάμετροι ενός κύκλου τον διαιρούν σε τέσσερα ίσα τόξα που 
λέγονται τεταρτοκύκλια. 

Σ Λ 

35. Δύο τεταρτοκύκλια του ίδιου κύκλου είναι πάντα ίσα. Σ Λ 

36. Δύο τόξα ενός κύκλου είναι άνισα, όταν οι αντίστοιχες επίκεντρες γωνίες που 
βαίνουν σε αυτά είναι ομοιοτρόπως άνισες. 

Σ Λ 

37. Το μέσο ενός τόξου είναι μοναδικό. Σ Λ 

 

4. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Δύο τόξα ενός κύκλου με ένα άκρο κοινό και χωρίς κοινά εσωτερικά σημεία 
λέγονται διαδοχικά, 

Σ Λ 

 

2. Έστω  ΑΒ και ΒΓ   δύο διαδοχικά τόξα ενός κύκλου. Το τόξο  ΑΒΓ   λέγεται 

άθροισμα των τόξων  ΑΒ και ΒΓ   , δηλαδή  ΑΒ ΒΓ ΑΒΓ+ = . 
Σ Λ 

 

3. Αν για δύο τόξα  ΑΒ και ΓΔ   ενός κύκλου ισχύει   ΓΔ ν ΑΒ=   , όπου  ν  φυσικός, 

τότε το  ΑΒ   λέγεται ένα ν−οστό του  ΓΔ  , δηλαδή   
1

ΑΒ ΓΔ
ν

= . 
Σ Λ 

4. Ορίζουμε ως μονάδα μέτρησης των τόξων, το τόξο μίας μοίρας που ορίζεται ως  

το  
1

360
  του τόξου ενός κύκλου και συμβολίζεται με  1°. 

Σ Λ 

5. Για κάθε τόξο υπάρχει ένας θετικός αριθμός (όχι απαραίτητα φυσικός), που 
εκφράζει πόσες φορές το τόξο περιέχει τη μοίρα ή μέρη αυτής. Ο αριθμός αυτός 
λέγεται μέτρο του τόξου. 

Σ Λ 

6. Το τόξο ενός κύκλου είναι  360°. Σ Λ 

7. Το τόξο ενός ημικυκλίου είναι  150°. Σ Λ 

8. Το τόξο του μισού ενός τεταρτοκυκλίου είναι  90°. Σ Λ 

9. Η μοίρα υποδιαιρείται σε  60  πρώτα λεπτά (συμβολικά  60ʹ ) και κάθε πρώτο 
λεπτό σε  60  δεύτερα λεπτά (συμβολικά  60ʹʹ ). 

Σ Λ 

 

10. Για μια γωνία  χΟy  , που την καθιστούμε επίκεντρη σε έναν κύκλο  (Ο , ρ) , και 

έστω  ΑΒ  το τόξο στο οποίο βαίνει. Ορίζουμε ως μέτρο της γωνίας  χΟy   το 

μέτρο του τόξου  ΑΒ . 

Σ Λ 

11. Η μισή μιας ορθής γωνίας έχει μέτρο  40°. Σ Λ 

12. Το ένα δέκατο μιας πλήρους γωνίας έχει μέτρο  36°. Σ Λ 

13. Το τριπλάσιο μιας ορθής γωνίας έχει μέτρο  240°. Σ Λ 

14. Το μέτρο μίας ορθής, ευθείας και μιας πλήρους γωνίας είναι αντίστοιχα  90° , 180°  
και  360°. 

Σ Λ 

15. Η γωνία που είναι τα  2/3  μιας ορθής γωνίας έχει μέτρο  60°. Σ Λ 

16. Μία τεθλασμένη λέγεται απλή, όταν δύο οποιεσδήποτε μη διαδοχικές πλευρές   
της δεν έχουν κοινό εσωτερικό σημείο. 

Σ Λ 

17. Μία τεθλασμένη λέγεται κυρτή, όταν ο φορέας κάθε πλευράς της αφήνει όλες     
τις άλλες κορυφές της προς το ίδιο μέρος του. 

Σ Λ 

18. Μια τεθλασμένη, της οποίας τα άκρα ταυτίζονται, λέγεται κλειστή. Σ Λ 

19. Μια κλειστή και απλή τεθλασμένη λέγεται πολύγωνο. Σ Λ 

20. Υπάρχει σχήμα που ονομάζεται εξάπλευρο. Σ Λ 

21. Λέγοντας πολύγωνο θα εννοούμε κυρτό πολύγωνο. Σ Λ 

22. Κάθε τμήμα που έχει άκρα δύο μη διαδοχικές κορυφές του πολυγώνου λέγεται 
διαγώνιος του πολυγώνου. 

Σ Λ 

23. Εξωτερική γωνία πολυγώνου λέγεται κάθε γωνία που είναι εφεξής και 
παραπληρωματική μιας εσωτερικής γωνίας του. 

Σ Λ 

24. Για να σχηματίσουμε μια εξωτερική γωνία ενός πολυγώνου, αρκεί να 
προεκτείνουμε μια πλευρά του πολυγώνου. 

Σ Λ 

25. Η γωνία με μέτρο  150  είναι κυρτή. Σ Λ 

26. Οι γωνίες που έχουν μέτρα  120 και 60    είναι παραπληρωματικές. Σ Λ 

27. Η γωνία που έχει μέτρο  190  είναι αμβλεία. Σ Λ 
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28. Για δύο χορδές του ίδιου κύκλου ισχύει  ΑΒ=2ΓΔ  τότε  ΑΒ 2ΓΔ=  . Σ Λ 

 
 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : 

1. Τους ισχυρισμούς που τους δεχόμαστε ως αληθείς χωρίς απόδειξη, τους ονομάζουμε 
________________. 

2. Κάθε νέο αποτέλεσμα που προκύπτει από μία σειρά συλλογισμών θεμελιωμένη στα 
αξιώματα λέγεται _______________. 

3. Οι άμεσες συνέπειες ενός θεωρήματος λέγονται _______________. 

4. Τα «Στοιχεία» του _____________, αποτέλεσαν το επιστέγασμα της αρχαίας Ελληνικής 
μαθηματικής παράδοσης, αλλά και πρότυπο επιστημονικού ιδεώδους για πολλούς αιώνες. 

5. Από δύο σημεία διέρχεται μοναδική ___________. 

6. Για κάθε ευθεία υπάρχει τουλάχιστον ένα _________ του επιπέδου που δεν ανήκει σε αυτή. 

7. Κάθε ___________ έχει άπειρα σημεία και εκτείνεται απεριόριστα και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, χωρίς διακοπές και κενά. 

8. Ένα ____________ δεν έχει διαστάσεις. Το παριστάνουμε με μια τελεία και το ονομάζουμε 
με ένα κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Σημείο Α). 

9. Η ______________ μπορεί να θεωρηθεί ως μια συνεχής σειρά θέσεων που παίρνει ένα 
κινητό σημείο. 

10. Η επιφάνεια του πίνακα, η επιφάνεια ενός λείου δαπέδου, η επιφάνεια μιας ήρεμης λίμνης 
κτλ. μας δίνουν την εικόνα ενός ________________. 

11. Δύο διαφορετικές ευθείες δεν μπορεί να έχουν δύο κοινά ______________. 

12. Δύο ευθείες που έχουν ένα μόνο κοινό σημείο λέγονται _________________ ευθείες και το 
κοινό σημείο τους λέγεται ________ των δύο ευθειών. 

13. Δύο ευθείες ενός επιπέδου που δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται _________________. 

14. Έστω μία ευθεία  χ'χ  και σημείο της  Α . Τότε το σημείο χωρίζει την ευθεία σε δύο μέρη τα 
οποία συμβολίζουμε  Aχ  και  Aχ'  και τα ονομάζουμε _____________ με αρχή το σημείο Α. 

Η ευθεία χ'χ  λέγεται _____________ της ημιευθείας Aχ. 

15. Δύο ημιευθείες  Aχ , Αy με μόνο κοινό σημείο την αρχή τους  Α , όταν έχουν τον ίδιο φορέα 
λέγονται ___________________. 

16. Σε ευθεία  ε  θεωρούμε δύο διαφορετικά σημεία  Α , Β . __________________ τμήμα  ΑΒ  ή  
ΒΑ  λέγεται το σχήμα που αποτελείται από τα δύο σημεία  Α , Β  και τα σημεία της ευθείας  ε 
που βρίσκονται μεταξύ τους. Τα σημεία  Α  και  Β  λέγονται __________ του ευθύγραμμου 
τμήματος, ενώ η ευθεία  ε  λέγεται __________ του τμήματος.  

17. Τα σημεία ενός ευθύγραμμου τμήματος, εκτός των άκρων του, λέγονται ________________ 
σημεία του τμήματος. Αν π.χ. το  Γ είναι εσωτερικό σημείο του τμήματος  ΑΒ , λέμε ότι τα  Α 
, Β  βρίσκονται _____________ του  Γ, ενώ τα  Β , Γ  είναι προς το _______ μέρος του  Α. 

18. Δύο τμήματα, που έχουν κοινό ένα άκρο και δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, λέγονται 
_______________. 

19. Δύο ευθύγραμμα τμήματα λέγονται ________, όταν με κατάλληλη μετατόπιση συμπίπτουν. 

20. Θα λέμε ότι ένα σχήμα κατασκευάζεται γεωμετρικά, όταν μπορούμε να το σχεδιάσουμε 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα γεωμετρικά όργανα, δηλαδή τον _____________ (χωρίς 
υποδιαιρέσεις) και το ______________. 

21. _______ ενός ευθύγραμμου τμήματος  ΑΒ  ονομάζεται ένα εσωτερικό του σημείο  Μ  τέτοιο, 

ώστε  ΑΜ = ΜΒ. 

22. Δεχόμαστε ότι κάθε τμήμα έχει _______________ μέσο. 

23. Στην πρόσθεση ευθύγραμμων τμημάτων ισχύουν ιδιότητες ανάλογες με αυτές που ισχύουν 
στην πρόσθεση ______________. 

24. Αν  ΑΒ  ΓΔ  τότε υπάρχει εσωτερικό σημείο  Ε  του  ΓΔ , ώστε  ΓΕ = ΑΒ . Το τμήμα  ΕΔ 

λέγεται _______________ του  ΑΒ  από το  ΓΔ  και συμβολίζεται  ΕΔ = ΓΔ − ΑΒ. 

25. Το ευθύγραμμο τμήμα, τα άκρα του οποίου συμπίπτουν λέγεται ____________ ευθύγραμμο 
τμήμα. 

26. Έστω ΓΔ = ρ ΑΒ . Αν θεωρήσουμε ως μονάδα μήκους το  ΑΒ , τότε ο αριθμός  ρ  λέγεται 
__________ του ευθύγραμμου τμήματος  ΓΔ. 

27. Έστω δύο σημεία  Α , Β . Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος  ΑΒ  λέγεται ____________ 
των σημείων  Α  και  Β. 
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28. Έστω  Ο  σημείο του επιπέδου. Τότε για κάθε σημείο  Α , υπάρχει μοναδικό σημείο  Β  
τέτοιο, ώστε το  Ο  να είναι το μέσο του  ΑΒ . Το σημείο  Β  λέγεται ______________ του  Α  
ως προς  Ο .  Τα σημεία  Α  και  Β  λέγονται ________________ σημεία ως προς ________ 
συμμετρίας το σημείο  Ο. 

29. Τα άκρα ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι συμμετρικά ως προς το __________ του. 

30. Από τυχαίο σημείο Ο ενός επιπέδου φέρουμε δύο ημιευθείες Οχ και Οy, οι οποίες δεν έχουν 
τον ίδιο φορέα. Έστω σημεία Α, Β των ημιευθειών Oχ, Oy αντίστοιχα. Το σχήμα που 
αποτελείται από τα κοινά σημεία των ημιεπιπέδων (Oχ, B) και (Oy, A) λέγεται ___________ 
γωνία με _____________ Ο και ____________ Οχ και Οy. 

 

31. Τα σημεία του επιπέδου, που δεν ανήκουν στην κυρτή γωνία χΟy , μαζί με τα σημεία των 

ημιευθειών Οχ και Oy λέγεται ___  _________ γωνία με κορυφή Ο και πλευρές Oχ και Oy. 

32. Τα σημεία μίας γωνίας, που δεν ανήκουν στις πλευρές της λέγονται _____________ σημεία 
της και αποτελούν το εσωτερικό της γωνίας. Τα σημεία που δεν ανήκουν στη γωνία λέγονται 
_____________ σημεία της και αποτελούν το εξωτερικό της γωνίας. 

33. Αν οι ημιευθείες Οχ και Οy ταυτίζονται, τότε ορίζουν μία μόνο ημιευθεία Οχ και η κυρτή 

γωνία χΟy  λέγεται _____________ γωνία, ενώ η μη κυρτή γωνία χΟy  ταυτίζεται με όλο 

το επίπεδο  και λέγεται ______________ γωνία. 

34. Αν οι ημιευθείες Οχ, Oy είναι αντικείμενες, τότε καθένα από τα δύο ημιεπίπεδα που ορίζει η 
ευθεία χy λέγεται ____________ γωνία. 

 

35. _________________ μιας γωνίας χΟy  λέγεται η ημιευθεία Οδ, που βρίσκεται στο 

εσωτερικό της γωνίας και τη χωρίζει σε δύο ίσες γωνίες, δηλαδή  χΟδ δΟy= . 

36. Κάθε γωνία έχει _______________ διχοτόμο. 
 

37. Έστω χΟy  μια ευθεία γωνία και Οδ η διχοτόμος της. Καθεμία από τις ίσες γωνίες χΟδ  και 

δΟy  που προκύπτουν λέγεται _________ γωνία. 

38. Οι φορείς των πλευρών μίας ορθής γωνίας ονομάζονται ευθείες ___________ μεταξύ τους. 

39. Μια κυρτή γωνία θα λέγεται ___________ αν είναι μικρότερη από ορθή γωνία, ενώ θα 
λέγεται ____________ αν είναι μεγαλύτερη από ορθή γωνία. 

40. Από κάθε σημείο ευθείας ____________ μία μόνο κάθετος σε αυτή. 

41. Το μήκος του μοναδικού κάθετου ευθύγραμμου τμήματος ΑΟ που άγεται από το σημείο Α 

στην ευθεία χ'χ λέγεται ________________ του σημείου Α από την ευθεία χ'χ. 

42. Η ευθεία ε που είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και διέρχεται από το μέσο του 
λέγεται ___________________ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. 

43. Δύο γωνίες λέγονται ___________, αν έχουν κοινή κορυφή, μία πλευρά κοινή και τις μη 
κοινές πλευρές εκατέρωθεν της κοινής. 

 

44. Η γωνία ΑΟΒ  είναι εφεξής με τη ΒΟΓ , και η ΒΟΓ  είναι εφεξής με τη ΓΟΔ . Οι γωνίες ΑΟΒ , 

ΒΟΓ , ΓΟΔ  λέγονται ________________. 

45. Δύο γωνίες λέγονται _____________________ αν έχουν άθροισμα μία ορθή γωνία. 
Καθεμία από αυτές λέγεται και ____________________ της άλλης. 

46. Δύο γωνίες λέγονται _________________________ αν έχουν άθροισμα μια ευθεία γωνία. 
Καθεμία από αυτές λέγεται και _____________________ της άλλης. 

47. Τα παραπληρώματα ή συμπληρώματα της ίδιας γωνίας (ή ίσων γωνιών) είναι _________ 
γωνίες 

48. Δύο εφεξής και παραπληρωματικές γωνίες έχουν τις μη κοινές πλευρές τους 
_________________ ημιευθείες και αντίστροφα. 

49. __________________ Θεωρήματα λέγονται αυτά στα οποία η υπόθεση του ενός είναι 
συμπέρασμα του άλλου. 

50. Δύο γωνίες λέγονται __________________, αν έχουν κοινή κορυφή και οι πλευρές της μίας 
είναι προεκτάσεις των πλευρών της άλλης. 

51. Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ________. 

52. Η προέκταση της διχοτόμου μιας γωνίας είναι ____________ της κατακορυφήν της γωνίας. 

53. Οι διχοτόμοι δύο εφεξής και παραπληρωματικών γωνιών είναι ___________. 

54. __________ με κέντρο Ο και __________ ρ λέγεται το επίπεδο σχήμα του οποίου όλα τα 
σημεία απέχουν από το Ο απόσταση ίση με ρ. Κάθε τμήμα ΟΜ, όπου Μ σημείο του κύκλου 
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(Ο, ρ), λέγεται επίσης ___________ του κύκλου. 

55. Το σύνολο όλων των σημείων που έχουν μια (κοινή) χαρακτηριστική ιδιότητα λέγεται 
_________________  __________. 

56. Ο __________ (Ο, ρ) είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων Μ του επιπέδου για τα οποία, 

και μόνο γι’ αυτά, ισχύει ΟΜ = ρ. 

57. Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που ορίζεται από τα άκρα Α, Β ενός τόξου λέγεται ________ του 
τόξου. Η χορδή ενός τόξου λέγεται και χορδή του _________. 

58. Το μοναδικό κάθετο τμήμα ΟΚ που άγεται από το κέντρο Ο προς τη χορδή ΑΒ λέγεται 
_______________ της χορδής. 

59. Μια χορδή που διέρχεται από το κέντρο του κύκλου λέγεται ______________ του κύκλου. 

60. Τα άκρα μιας διαμέτρου λέγονται _____________________ σημεία του κύκλου. 

61. Η διάμετρος είναι ____________ της ακτίνας και το κέντρο του κύκλου είναι το _____ της. 

62. Επειδή το μέσο ενός τμήματος είναι μοναδικό, προκύπτει ότι το κέντρο κάθε κύκλου είναι 
__________. 

63. Γενικά, ένα σημείο Μ του επιπέδου ενός κύκλου (Ο, ρ) λέγεται ____________ σημείο του 

κύκλου, όταν ΟΜ  ρ, ενώ ένα σημείο Ν λέγεται ______________ του κύκλου, όταν ΟΝ  ρ. 

64. Δύο κύκλοι είναι ίσοι, αν και μόνο αν έχουν ______ ακτίνες. 

65. Μία γωνία λέγεται _______________ όταν η κορυφή της είναι το κέντρο ενός κύκλου. 
 

66. Η χΟy  είναι μία επίκεντρη γωνία. Οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο στα σημεία Α και Β. Το 

τόξο ΑΓΒ  που περιέχεται στο εσωτερικό της γωνίας και έχει άκρα τα Α, Β λέγεται αντίστοιχο 

τόξο της επίκεντρης γωνίας. Λέμε ότι η επίκεντρη γωνία ΑΟΒ  _______ στο τόξο ΑΓΒ . 

67. Τα τόξα άνισων __________ δεν είναι συγκρίσιμα. 

68. Δύο τόξα ενός κύκλου είναι _____, αν και μόνο αν οι επίκεντρες γωνίες που _________ σε 
αυτά είναι ίσες. 

69. Κάθε ____________ενός κύκλου τον διαιρεί σε δύο ίσα τόξα που λέγονται _____________. 

70. Δύο κάθετες διάμετροι ενός κύκλου τον διαιρούν σε 4 ίσα τόξα που λέγονται 
____________________. 

71. Δύο τόξα ενός κύκλου είναι άνισα, όταν οι αντίστοιχες επίκεντρες γωνίες που βαίνουν σε 
αυτά είναι ομοιοτρόπως __________. 

72. Δύο τόξα ενός κύκλου με ένα άκρο κοινό και χωρίς κοινά εσωτερικά σημεία λέγονται 
______________, 

73. Χρησιμοποιούμε ως μονάδα μέτρησης των τόξων, το τόξο μίας _________ που ορίζεται ως 

το 
1

360
 του τόξου ενός κύκλου και συμβολίζεται με 1°. 

74. Για κάθε τόξο υπάρχει ένας θετικός αριθμός (όχι απαραίτητα φυσικός), που εκφράζει πόσες 
φορές το τόξο περιέχει τη μοίρα ή μέρη αυτής. Ο αριθμός αυτός λέγεται _______ του τόξου. 

75. Το τόξο ενός κύκλου είναι ______°. 

76. Το ημικύκλιο και το τεταρτοκύκλιο είναι τόξα _____° και ____° αντίστοιχα. 

77. Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60 πρώτα _______ (συμβολικά 60ʹ) και κάθε πρώτο λεπτό σε 60 
___________ λεπτά (συμβολικά 60ʹʹ). 

78. Το μέτρο μίας ορθής, ευθείας και μιας πλήρους γωνίας είναι αντίστοιχα ___°, ___° και ___°. 

79. Μία τεθλασμένη λέγεται _________, όταν ο φορέας κάθε πλευράς της αφήνει όλες τις άλλες 
κορυφές της προς το ίδιο μέρος του, διαφορετικά λέγεται ___  _________. 

80. Μια τεθλασμένη, της οποίας τα άκρα ταυτίζονται, λέγεται __________. 

81. Μια κλειστή και απλή τεθλασμένη λέγεται _______________. 

82. Το πολύγωνο με τρεις κορυφές λέγεται _____________. 

83. Το πολύγωνο με τέσσερις κορυφές λέγεται _______________. 

84. Το πολύγωνο με πέντε κορυφές λέγεται ________________. 

85. Το πολύγωνο με  ν  κορυφές λέγεται _____________. 

86. Κάθε τμήμα που έχει άκρα δύο μη διαδοχικές κορυφές του πολυγώνου λέγεται __________ 
του πολυγώνου. 

87. ________________ γωνία πολυγώνου λέγεται κάθε γωνία που είναι εφεξής και 
παραπληρωματική μιας εσωτερικής γωνίας του. Για να τη σχηματίσουμε, αρκεί να 
___________________ μια πλευρά του πολυγώνου. 
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6. Με μονάδα μέτρησης ένα ευθύγραμμο τμήμα  ΑΒ , ποιο είναι το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος  

ΓΔ , όταν ισχύει :  
5

ΑΒ ΓΔ
3

= ; 

 

7. Αν το ευθύγραμμο τμήμα  ΚΛ  είναι μοναδιαίο, Να βρεθεί το μήκος του ευθυγράμμου τμήματος 

1 3
ΑΒ 2 ΚΛ ΚΛ ΚΛ

10 100
=  + + . 

 

8. Αν  Α , Β , Γ , Δ  είναι διαδοχικά σημεία μιας ευθείας με  ΑΒ = ΓΔ , τότε τα ευθύγραμμα τμήματα  
ΑΔ  και  ΒΓ  έχουν κοινό μέσο. 
 

9. Θεωρούμε τα διαδοχικά σημεία  Α , Β , Γ , Δ μιας ευθείας και  Μ , Ν  τα μέσα των  ΑΓ  και  ΒΔ  

αντίστοιχα. Αν  ΑΒ = α  και  ΓΔ = β , να αποδείξετε ότι :  
α β

ΜΝ
2

+
= . 

 

10. Θεωρούμε ένα ευθύγραμμο τμήμα  ΑΒ  ευθείας  ε  και ένα εσωτερικό του σημείο  Μ  τέτοιο ώστε 

3
ΜΒ ΜΑ

4
=  . Αν  Ο  είναι ένα σημείο στην προέκταση του  ΑΒ  προς το  Α , να αποδειχθεί ότι : 

3 ΟΑ 4 ΟΒ
ΟΜ

7

 + 
= . 

 

11. Τέσσερις ημιευθείες ΟΑ, ΟΒ, ΟΓ, ΟΔ σχηματίζουν τις διαδοχικές γωνίες  ΑΟΒ , ΒΟΓ , ΓΟΔ  και 

ΔΟΑ  που έχουν μέτρα ανάλογα με τους αριθμούς  1, 2, 3, 4 . Να υπολογιστούν οι γωνίες αυτές. 

 

12. Υπολογίστε τη γωνία  φ , η οποία είναι ίση με τα  
2

3
  της παραπληρωματικής της και τη γωνία  ω , 

η οποία είναι ίση με τα  
4

5
  της συμπληρωματικής της. 

 

13. Να βρεθεί οξεία γωνία φ, τέτοια ώστε η διαφορά της από την παραπληρωματική της να ισούται με 
το διπλάσιο της φ. 

 

14. Δίνονται τρείς διαδοχικές γωνίες  ΑΟΒ , ΒΟΓ και ΓΟΔ   τέτοιες, ώστε να ισχύει  ΟΑ ΟΓ⊥   και  

ΟΒ ΟΔ⊥ . Να αποδείξετε ότι οι γωνίες  ΑΟΒ και ΓΟΔ  είναι ίσες και ότι οι διχοτόμοι τους είναι 

κάθετες. 
 

15. Αν η συμπληρωματική μιας γωνίας  ω  είναι το  
1

4
  της ορθής γωνίας, να βρείτε σε μέρη ορθής την 

παραπληρωματική της  ω. 
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3. Τρίγωνα 
 

3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων  
  

1. Παρατήρηση :  
Όταν για ένα τρίγωνο δεν αναφέρεται το είδος του (π.χ. αμβλυγώνιο, ισοσκελές) τότε θα θεωρούμε 

ότι είναι οξυγώνιο σκαληνό. 
 

Ασκήσεις 
   

16. Να σχεδιάσετε τις  3  διαμέσους σε ένα οξυγώνιο σκαληνό τρίγωνο. Τι παρατηρείτε; 
 

17. Να αντιγράψετε τα παρακάτω τρίγωνα στο τετράδιό σας και σε καθένα απ’ αυτά να σχεδιάσετε τα 
ύψη του. 

 

 
 

 

18. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Τρία σημεία του επιπέδου σχηματίζουν πάντα τρίγωνο. Σ Λ 

2. Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του τριγώνου. Σ Λ 

3. Οι πλευρές ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ  ενός τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζονται με α , β , γ αντίστοιχα, Σ Λ 
 

4. Οι γωνίες ΒΑΓ , ΑΒΓ ,ΒΓΑ  ενός τριγώνου ΑΒΓ συμβολίζονται με Α ,Β ,Γ . Σ Λ 

 

5. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  απέναντι από τη πλευρά  ΑΓ  είναι η γωνία  Β . Σ Λ 

6. Το άθροισμα  α + β + γ  των πλευρών του τριγώνου, δηλαδή η περίμετρός του 

συμβολίζεται με  2τ . 
Σ Λ 

7. Όταν ένα τρίγωνο έχει  2  πλευρές άνισες λέγεται σκαληνό. Σ Λ 

8. Πάντα σε ένα τρίγωνο υπάρχουν  2  πλευρές που είναι άνισες. Σ Λ 

9. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ  με  ΑΒ = ΑΓ  η πλευρά  ΒΓ  λέγεται βάση του και 
το  Α  κορυφή του. 

Σ Λ 

10. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από μία οξεία   
γωνία λέγεται υποτείνουσα. 

Σ Λ 

11. Αμβλυγώνιο λέγεται το τρίγωνο που έχει  2  αμβλείες γωνίες. Σ Λ 

12. Όταν ένα τρίγωνο έχει μία οξεία γωνία τότε είναι οξυγώνιο. Σ Λ 

13. Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με 
το μέσο της απέναντι πλευράς. 

Σ Λ 

14. Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά  α  του τριγώνου  ΑΒΓ  συμβολίζεται 

με  αμ . Σ Λ 

15. Διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της  
διχοτόμου της γωνίας, από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά. 

Σ Λ 

 

16. 
Οι διχοτόμοι των γωνιών  Β και Γ  του τριγώνου  ΑΒΓ  συμβολίζονται με  

β γδ και δ   αντίστοιχα. 
Σ Λ 

17. Ύψος τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που φέρεται από μια 
κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. 

Σ Λ 

18. Αν  ΑΔ  είναι το ύψος από την κορυφή  Α τριγώνου  ΑΒΓ , το σημείο  Δ  λέγεται 
προβολή του  Α  πάνω στην ευθεία  ΒΓ. 

Σ Λ 
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19. Η διχοτόμος μιας  γωνίας ενός τριγώνου χωρίζει την απέναντι πλευρά σε δύο ίσα 
τμήματα. 

Σ Λ 

20. Οι  3  διχοτόμοι ενός τριγώνου βρίσκονται εντός του τριγώνου. Σ Λ 

21. Οι τρείς διάμεσοι ενός τριγώνου βρίσκονται εντός του τριγώνου. Σ Λ 

22. Οι διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη ενός τριγώνου λέγονται δευτερεύοντα 
στοιχεία του. 

Σ Λ 

23. Ένα ύψος ενός τριγώνου βρίσκεται πάντοτε εντός του τριγώνου. Σ Λ 

24. Το ύψος  ΑΔ  ενός τριγώνου  ΑΒΓ  συμβολίζεται με  αυ .  Σ Λ 

25. Η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά  α  του τριγώνου  ΑΒΓ  συμβολίζεται 

με  
αδ . Σ Λ 

26. Η διάμεσος ενός τριγώνου είναι πάντα κάθετη στη πλευρά που αντιστοιχεί. Σ Λ 

27. Δύο διχοτόμοι ενός τριγώνου δεν μπορεί να είναι κάθετες. Σ Λ 

28. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο οι 3 πλευρές του είναι πάντα ίσες. Σ Λ 

29. Μπορεί σε ένα οξυγώνιο τρίγωνο μια γωνία του να είναι αμβλεία. Σ Λ 

 
 

3.2 Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων 
 

19. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ).  

1. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες σε 
αυτές γωνίες ίσες, τότε είναι ίσα. 

Σ Λ 

2. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές μία προς μία ίσες και δύο αντίστοιχες γωνίες 
τους μία προς μία ίσες, είναι ίσα. 

Σ Λ 

3. Σε δύο ίσα τρίγωνα. οι ίσες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από ίσες γωνίες 
λέγονται αντίστοιχες ή ομόλογες. 

Σ Λ 

4. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο οι προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι ίσες. Σ Λ 

5. Αν σε τρίγωνο δύο γωνίες του είναι ίσες τότε είναι ισοσκελές. Σ Λ 

6. Αν οι 3 γωνίες ενός τριγώνου είναι ίσες τότε είναι ισοσκελές. Σ Λ 

7. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι διάμεσος 
και ύψος. 

Σ Λ 

8. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι 
μεσοκάθετος της βάσης. 

Σ Λ 

9. Οι γωνίες ισόπλευρου τριγώνου είναι ίσες. Σ Λ 

10. Αν οι 3 γωνίες ενός τριγώνου είναι ίσες τότε είναι ισόπλευρο. Σ Λ 

11. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ισαπέχει από τα άκρα 
του. 

Σ Λ 

12. Ένα σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος και τα άκρα του 
τμήματος σχηματίζουν ισοσκελές τρίγωνο. 

Σ Λ 

13. Αν δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, τότε και οι χορδές τους είναι ίσες. Σ Λ 

14. H ισότητα τριγώνων είναι η βασική μέθοδος για την απόδειξη της ισότητας 
τμημάτων ή γωνιών. 

Σ Λ 

15. Αν δύο τρίγωνα έχουν μια πλευρά και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μία 
προς μία, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα. 

Σ Λ 

16. Αν δύο τρίγωνα έχουν μία πλευρά και τις τρείς αντίστοιχες γωνίες τους μία προς 
μία ίσες, είναι ίσα. 

Σ Λ 

17. Αν δύο τρίγωνα έχουν τρείς πλευρές τους ίσες, είναι ίσα. Σ Λ 

18. Αν δύο τρίγωνα έχουν 3 πλευρές τους ίσες, τότε έχουν και τις 3 γωνίες τους ίσες. Σ Λ 

19. Αν δύο τρίγωνα έχουν 3 γωνίες τους ίσες, είναι πάντα ίσα. Σ Λ 

20. H διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου, που αντιστοιχεί στη βάση του, είναι διχοτόμος 
και ύψος. 

Σ Λ 

21. Κάθε διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου είναι μεσοκάθετος της πλευράς που 
αντιστοιχεί. 

Σ Λ 

22. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός τμήματος ανήκει στη μεσοκάθετό 
του. 

Σ Λ 
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23. Η μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι ο γεωμετρικός τόπος των 
σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος. 

Σ Λ 

24. Αν οι χορδές δύο τόξων ενός κύκλου, είναι ίσες, τότε και τα τόξα είναι ίσα. Σ Λ 

25. Για να κατασκευάσουμε ίσα τόξα πάνω σε έναν κύκλο ή σε ίσους κύκλους αρκεί 
να πάρουμε, με το διαβήτη, ίσες χορδές. 

Σ Λ 

26. Κάθε διάμεσος ισοπλεύρου τριγώνου είναι μεσοκάθετος της πλευράς που 
αντιστοιχεί. 

Σ Λ 

27. Οι διχοτόμοι των γωνιών της βάσης ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες. Σ Λ 

28. Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται μοναδική κάθετος στην ευθεία. Σ Λ 

29. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν τις κάθετες πλευρές τους μία προς μία ίσες, 
είναι ίσα. 

Σ Λ 

30. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ισοσκελή, τότε είναι ίσα. Σ Λ 

31. Δύο ορθογώνια τρίγωνα, που έχουν μια κάθετη πλευρά και την προσκείμενη σε 
αυτή οξεία γωνία ίσες μία προς μία, είναι ίσα. 

Σ Λ 

32. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μία οξεία γωνία αντίστοιχα 
ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

Σ Λ 

33. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν δύο οξείες γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είναι 
ίσα. 

Σ Λ 

34. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μία κάθετη πλευρά 
αντίστοιχα ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

Σ Λ 

35. Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν 2 αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα (εκτός 
της ορθής γωνίας) εκ των οποίων το ένα είναι πλευρά. 

Σ Λ 

36. Το ύψος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση είναι διάμεσος και 
διχοτόμος της γωνίας της κορυφής. 

Σ Λ 

37. Η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή του διχοτομεί 
τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της. 

Σ Λ 

38. Η ευθεία που διέρχεται από το μέσο μιας χορδής ενός κύκλου και το μέσο του 
αντίστοιχου τόξο της, διέρχεται από το κέντρο του κύκλου. 

Σ Λ 

39. Δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματά τους είναι ίσα. Σ Λ 

40. Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της και 
αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές  
είναι σημείο της διχοτόμου. 

Σ Λ 

41. Η διχοτόμος μιας γωνίας είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που ισαπέχουν 
από τις πλευρές της. 

Σ Λ 

42. Αν ένα σημείο Κ ισαπέχει από τα σημεία Α και Β, τότε βρίσκεται στη μεσοκάθετο 
του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. 

Σ Λ 

43. Αν ένα σημείο Κ ισαπέχει από δύο τεμνόμενες ευθείες τότε βρίσκεται στη διχοτόμο 
μιας εκ των γωνιών που σχηματίζουν οι δύο ευθείες. 

Σ Λ 

 

20. Υπάρχει περίπτωση δύο τρίγωνα να έχουν πέντε στοιχεία τους ένα προς ένα ίσα (γωνίες και 
πλευρές) και να μην είναι ίσα μεταξύ τους ! Μπορείτε να βρείτε πως ; 
 

21. Τα τρίγωνα του παρακάτω σχήματος έχουν τις  3  γωνίες τους ίσες. Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι 
ίσα μεταξύ τους. 

 
 

22. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών ισοσκελούς τριγώνου σχηματίζουν ισοσκελές τρίγωνο. 
 

23. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) προεκτείνουμε τη βάση  ΒΓ  και εκατέρωθεν παίρνουμε τα ίσα 

τμήματα  ΒΔ = ΓΕ  αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι :                    

α) ΑΒΔ ΑΓΕ=                             β) ότι το τρίγωνο  ΑΔΕ  είναι ισοσκελές. 
 

24. Προεκτείνουμε τη διάμεσο  ΑΜ  τριγώνου  ΑΒΓ  κατά τμήμα  ΜΔ = ΑΜ. Να αποδείξετε ότι  ΓΔ = ΑΒ. 
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25. Να αποδειχθεί ότι οι διάμεσοι ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχούν στις ίσες πλευρές, είναι ίσες. 
 

26. Να αποδειχθεί ότι κάθε σημείο της διχοτόμου της γωνίας της κορυφής ενός ισοσκελούς τριγώνου, 
ισαπέχει από τα άκρα της βάσης του τριγώνου. 

 

27. Έστω τρίγωνο  ΑΒΓ  και η διχοτόμος του  ΑΔ . Αν  ΑΒΔΚ⊥   και  ΑΓΔΛ⊥  , να αποδειχθεί ότι 

ΔΛ=ΔΚ .  
 

28. Να αποδειχθεί ότι ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές όταν :                                                                          
α) η διχοτόμος μιας γωνίας του είναι ταυτόχρονα και ύψος του                                                           
β) μια διάμεσος είναι συγχρόνως και ύψος του. 

 

29. Να αποδειχθεί ότι οι κάθετες στα μέσα των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου μέχρι τις απέναντι 
πλευρές, είναι ίσες. 

 

30. Να αποδειχθεί ότι τα μέσα των πλευρών ισοπλεύρου τριγώνου σχηματίζουν ισόπλευρο τρίγωνο. 
 

31. Να αποδειχθεί ότι οι δύο κορυφές ενός τριγώνου ισαπέχουν από τη διάμεσο που άγεται από τη 
τρίτη κορυφή. 

 

32. Να αποδείξετε ότι τα ύψη ενός ισοσκελούς τριγώνου που άγονται προς τις ίσες πλευρές είναι ίσα. 
 

33. Να αποδειχθεί ότι το μέσο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου και ισοσκελούς τριγώνου ισαπέχει 
από τις κάθετες πλευρές. 

 

34. Προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές  ΑΒ , ΑΓ  τριγώνου  ΑΒΓ  και σ’ αυτές παίρνουμε τα ίσα τμήματα 

ΒΔ = ΓΕ  αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι :   ΒΕ = ΓΔ. 
 

35. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ κατά ΒΜ και τη πλευρά ΑΓ κατά 

ΓΝ=ΒΜ. Να αποδειχθεί ότι τα Μ, Ν ισαπέχουν από τη βάση ΒΓ. 
 

36. Στις ίσες πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ, παίρνουμε  τα ίσα τμήματα 

ΑΑ΄=ΒΒ΄=ΓΓ΄ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο Α΄Β΄Γ΄ είναι ισόπλευρο. 
 

37. Προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ κατά τα ίσα τμήματα 

ΓΑ΄=ΑΒ΄=ΒΓ΄ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο Α΄Β΄Γ΄ είναι ισόπλευρο. 
 

38. Προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ, ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ προς το μέρος του Α και πάνω στις προεκτάσεις 

παίρνουμε τμήματα ΑΒ΄=ΑΒ και ΑΓ΄=ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι ΒΓ=Β΄Γ΄. 
 

39. Στην προηγούμενη άσκηση, προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ, που τέμνει την Β΄Γ΄ 
στο Μ΄. Να αποδειχθεί ότι το Μ΄ είναι το μέσο της Β΄Γ΄. 

 

40. Αν Μ σημείο της διαγωνίου ΒΔ τετραγώνου ΑΒΓΔ, να αποδείξετε ότι ΜΑ=ΜΓ. 
 

41. Στις πλευρές γωνίας χΟy  παίρνουμε αντίστοιχα τα τμήματα ΟΑ, ΟΒ στην Οχ και ΟΑ΄, ΟΒ΄ στην 

Οy ώστε ΟΑ=ΟΑ΄ και ΟΒ=ΟΒ΄. Αν Δ είναι το σημείο τομής των ΑΒ΄ και ΒΑ΄, να αποδειχθεί ότι η 

ΟΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας χΟy . 

 

42. Δίνεται γωνία χΟy  και ένα σημείο Μ της διχοτόμου της Οδ. Στην πλευρά Οχ θεωρούμε τα 

τμήματα ΟΑ, ΟΒ και στην Οy τα τμήματα ΟΓ, ΟΔ τέτοια ώστε ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ. Να δείξετε ότι 
τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΓΔ είναι ίσα. 

 

43. Από τη κορυφή Α τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε τις κάθετες Αχ και Αy προς τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ  και 

πάνω σ’ αυτές παίρνουμε τα τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι ΒΕ=ΓΔ. 
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44. Δύο ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ έχουν τη κορυφή Α κοινή και τις γωνίες της κορυφής ίσες. Να 

αποδειχθεί ότι ΒΔ=ΓΕ. 
 

45. Προεκτείνουμε τις πλευρές ΑΒ , ΑΓ  (ΑΒ ΑΓ)  τριγώνου ΑΒΓ και στις προεκτάσεις παίρνουμε 

τμήματα ΒΔ=ΑΒ και ΓΕ=ΑΓ  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα Δ , Ε ισαπέχουν από τη βάση ΒΓ. 
 

46. Δύο κύκλοι  (Ο , R)  και  (Κ , ρ)  τέμνονται στα σημεία  Α  και Β . Να αποδείξετε ότι  η  ΟΚ  είναι 

διχοτόμος των γωνιών  ΑΟΒ   και  ΑΚΒ . 

 

47. (Προτεινόμενο Θέμα για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια)      

Στο παρακάτω τραπέζιο ΑΒΓΔ  (ΔΓ // ΑΒ), δίνεται ότι ΔΑΒ ΑΒΓ ω= =   και ότι τα τρίγωνα  ΑΒΓ  και  

ΔΑΓ είναι ισοσκελή με  ΑΒ=ΑΓ  και  ΔΑ=ΔΓ. 

(α) Να αποδείξετε ότι η ΑΓ είναι διχοτόμος της γωνίας ΔΑΒ . 

(β) Να αποδείξετε ότι  1Δ 180 2θ=  −  

(γ) Να αποδείξετε ότι  ω 72=  . 

 

 

48. (Προτεινόμενο Θέμα για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια)      
Στο παρακάτω σχήμα το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τα τρίγωνα ΑΟΒ 
και ΟΔΓ είναι ισόπλευρα και η ΒΕ είναι κάθετη προς τη ΒΔ. Να 

αποδείξετε ότι :  

(α) ΑΕΒ 30=    

(β) ΕΒ = ΒΓ 

(γ) ΕΑ = ΑΒ 
 

 

49. Για να μετρήσει ένας τοπογράφος το πλάτος  ΑΒ  μιας λίμνης, τοποθετεί δύο δείκτες  Α  και  Β  στις 
όχθες της λίμνης και ένα δείκτη  Γ  τέτοιο, ώστε οι αποστάσεις  
ΓΑ  και  ΓΒ  να μπορούν να μετρηθούν στη ξηρά. Στη συνέχεια 

παίρνει στη προέκταση της  ΒΓ  ευθύγραμμο τμήμα  ΓΔ = ΓΒ  

και στη προέκταση της  ΑΓ  ευθύγραμμο τμήμα  ΓΕ = ΓΑ . Πως 
μπορεί να μετρήσει το πλάτος της λίμνης με τη χρήση αυτού 
του σχήματος; 

 

 

50. Δίνεται κύκλος (O,R) και χορδή του ΑΒ η οποία δεν περνά από το κέντρο Ο. Από το Ο φέρουμε 
κάθετη στην ΑΒ η οποία τέμνει τον κύκλο στο Μ και από το Μ φέρουμε ΜΝ κάθετη στην ΟΑ. Να 

δείξετε ότι : 
ΑΒ

ΜΝ
2

= . 

 

51. Προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ και  ΓΑ  τριγώνου  ΑΒΓ  προς το μέρος του  Α  (ΑΒ  ΑΓ),  κατά 

τμήματα  ΑΕ=ΑΓ  και  ΑΔ=ΑΒ  αντίστοιχα. Αν η  ΕΔ  τέμνει την  ΒΓ  στο  Ο , να αποδείξετε ότι η  

ΟΑ  είναι διχοτόμος  της γωνίας  ΒΟΔ   και διάμεσος της  ΓΕ. 
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3.7 Κύκλος − Μεσοκάθετος − Διχοτόμος − Συμμετρίες 
 

52. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Ο κύκλος είναι ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία του και μόνον αυτά 
έχουν την ιδιότητα να απέχουν μια ορισμένη απόσταση από ένα σταθερό σημείο. 

Σ Λ 

2. Αν  Α , Β  είναι δύο σημεία ενός κύκλου  (Ο , R) τότε :  ΟΑ ΟΒ . Σ Λ 

3. Η μεσοκάθετος ενός τμήματος είναι ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία 
της και μόνον αυτά έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος. 

Σ Λ 

4. Η κορυφή  Α  ενός ισοσκελούς τριγώνου  ΑΒΓ  (ΑΒ=ΑΓ), βρίσκεται στη 
μεσοκάθετο της πλευράς του  ΑΓ. 

Σ Λ 

5. Αν για 3 σημεία  Ο, Α, Β  ισχύει ΟΑ ΟΒ= , τότε το  Ο  βρίσκεται στη μεσοκάθετο 

του  ΑΒ  και τα σημεία Α και Β βρίσκονται σε κύκλο με κέντρο το Ο. 
Σ Λ 

6. Η διχοτόμος μιας γωνίας είναι ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία της 
και μόνον αυτά (από τα σημεία της γωνίας) ισαπέχουν από τις πλευρές της 
γωνίας. 

Σ Λ 

7. Ένα σημείο Ο λέγεται κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος, όταν για κάθε σημείο Α 
του σχήματος το συμμετρικό του Αʹ, ως προς το Ο, είναι επίσης σημείο του 
σχήματος. 

Σ Λ 

8. Ένα σχήμα με κέντρο συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει κεντρική συμμετρία. Σ Λ 

9. Αν στρέψουμε ένα σχήμα Σ, με κέντρο συμμετρίας το Ο, κατά 180 γύρω από το 
Ο, θα πάρουμε ένα σχήμα που θα συμπίπτει με το αρχικό. 

Σ Λ 

10. Το ευθύγραμμο τμήμα έχει κέντρο συμμετρίας το μέσο του. Σ Λ 

11. Η ευθεία έχει κέντρο συμμετρίας οποιοδήποτε σημείο της. Σ Λ 

12. Ο κύκλος έχει κέντρο συμμετρίας το κέντρο του. Σ Λ 

13. Το συμμετρικό ευθύγραμμου τμήματος ως προς σημείο που δεν ανήκει στο  
φορέα του, είναι τμήμα ίσο με αυτό. 

Σ Λ 

14. Μια ευθεία ε λέγεται άξονας συμμετρίας ενός σχήματος, όταν για κάθε σημείο  Α 

του σχήματος, το συμμετρικό του  Α' , ως προς την  ε , είναι επίσης σημείο του 
σχήματος. 

Σ Λ 

15. Ένα σχήμα με άξονα συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει αξονική συμμετρία. Σ Λ 

16. Το ευθύγραμμο τμήμα έχει άξονες συμμετρίας τη μεσοκάθετό του και τον φορέα 
του. 

Σ Λ 

17. Η ευθεία  χ'χ  έχει άξονα συμμετρίας κάθε ευθεία  ε ⊥ χ'χ  και την ίδια τη  χ'χ. Σ Λ 

18. Ο κύκλος έχει άξονα συμμετρίας το φορέα κάθε διαμέτρου του. Σ Λ 

19. Το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) έχει άξονα συμμετρίας το φορέα του    
ύψους ΑΔ. 

Σ Λ 

20. Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει άξονες συμμετρίας τους φορείς των τριών υψών του. Σ Λ 

 

53. Σχεδιάστε δύο ισοσκελή τρίγωνα  ΑΒΓ , ΔΒΓ  με κοινή βάση  ΒΓ . Να αποδείξετε ότι η  ΑΔ  είναι 
μεσοκάθετος της  ΒΓ. 

 
 
 

3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 
 

54. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις 
απέναντι γωνίες του τριγώνου. 

Σ Λ 

2. Κάθε τρίγωνο έχει το πολύ μια γωνία ορθή ή αμβλεία. Σ Λ 

3. Το άθροισμα δύο γωνιών κάθε τριγώνου είναι μεγαλύτερο των 180°. Σ Λ 

4. Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται όμοια άνισες γωνίες  
και αντίστροφα. 

Σ Λ 

 

5. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ , αν  ΑΓ  ΑΒ  τότε  Β Γ . Σ Λ 
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6. Αν μια γωνία ενός τριγώνου είναι ορθή ή αμβλεία, τότε η απέναντι πλευρά της 
είναι η μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου. 

Σ Λ 

7. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια κάθετη πλευρά μπορεί να είναι η μεγαλύτερη 
πλευρά του. 

Σ Λ 

8. Αν ένα τρίγωνο έχει δύο γωνίες ίσες, τότε μπορεί να είναι σκαληνό. Σ Λ 

9. Αν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες του ίσες, τότε είναι ισοσκελές. Σ Λ 

10. Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο άλλων και 
μεγαλύτερη από τη διαφορά τους. 

Σ Λ 

11. Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ είναι μικρότερο από κάθε τεθλασμένη γραμμή που έχει 
άκρα τα Α και Β. 

Σ Λ 

12. Για τις πλευρές α, β, γ ενός τριγώνου ισχύει : β γ α β γ−   + . Σ Λ 

13. Κάθε χορδή κύκλου είναι μικρότερη ή ίση της διαμέτρου. Σ Λ 

14. Αν σε ένα τρίγωνο μια διάμεσος είναι και ύψος, τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές. Σ Λ 

15. Αν σε ένα τρίγωνο ένα ύψος είναι και διχοτόμος, τότε το τρίγωνο είναι σκαληνό. Σ Λ 

16. Αν σε ένα τρίγωνο μια διχοτόμος είναι και διάμεσος, τότε το τρίγωνο είναι 
ισοσκελές. 

Σ Λ 

17. Αν σε ένα τρίγωνο δύο διχοτόμοι του είναι και ύψη, τότε είναι ισόπλευρο. Σ Λ 

18. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες γωνίες άνισες, τότε 
και οι τρίτες πλευρές θα είναι όμοια άνισες και αντίστροφα. 

Σ Λ 

19. Αν δύο πλάγια τμήματα είναι ίσα, τότε τα ίχνη τους ισαπέχουν από το ίχνος της 
καθέτου, και αντίστροφα. 

Σ Λ 

20. Από ένα σημείο εκτός ευθείας το κάθετο τμήμα είναι μικρότερο από κάθε πλάγιο. Σ Λ 

21. Αν από ένα σημείο εκτός ευθείας φέρουμε το κάθετο και δύο πλάγια ευθύγραμμα 
τμήματα τότε αν τα δύο πλάγια τμήματα είναι άνισα, τότε και οι αποστάσεις των 
ιχνών τους από το ίχνος της καθέτου είναι ομοιοτρόπως άνισες και αντίστροφα. 

Σ Λ 

22. Το ύψος ΑΗ ενός τριγώνου ΑΒΓ είναι μεγαλύτερο των πλευρών ΑΒ και ΑΓ. Σ Λ 

23. Σε τρίγωνο ΑΒΓ το ύψος ΑΗ είναι μικρότερο ή ίσο της διχοτόμου ΑΔ. Σ Λ 

24. Η απόσταση ενός σημείου Α από μία ευθεία ε είναι μικρότερη από την απόσταση 
του Α από τυχόν σημείο της ευθείας. 

Σ Λ 

25. Η υποτείνουσα ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι η μεγαλύτερη πλευρά του. Σ Λ 

26. Σε τρίγωνο ΑΒΓ το ύψος ΑΗ είναι μεγαλύτερο της διαμέσου ΑΜ. Σ Λ 

 

55. Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ  να αποδείξετε ότι :         
α) κάθε ύψος του είναι μικρότερο από τις προσκείμενες πλευρές του .     

β) 
α

β γ
υ

2

+
     γ) α β γυ υ υ 2τ+ +    

α β γ
Υπενθύμιση : τ

2

+ + 
= 

 
. 

  

56. Σε κάθε οξυγώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ  να αποδείξετε ότι ισχύει :       

α) 
α

β γ α
υ

2

+ −
    β) α β γυ υ υ τ+ +   

 
 
 
 
 
 

 

 3.14 Ευθείες − Κύκλοι − Εφαπτόμενα τμήματα  
 

57. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1. Η ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής είναι κάθετη στην εφαπτομένη. Σ Λ 

2. Σε ένα σημείο ενός κύκλου μπορούμε να φέρουμε δύο εφαπτόμενες. Σ Λ 

3. Μια ευθεία και ένας κύκλος έχουν πάντα δύο κοινά σημεία. Σ Λ 

4. Ένας κύκλος και μια ευθεία που διέρχεται από το κέντρο του έχουν 3 κοινά σημεία Σ Λ 
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5. Μια ευθεία και ένας κύκλος έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο. Σ Λ 

6. Από σημείο εκτός κύκλου άγεται το πολύ μία εφαπτομένη προς τον κύκλο. Σ Λ 

7. Θεωρούμε έναν κύκλο  (Ο , R)  μια ευθεία  ε  και την απόσταση  δ = ΟΑ  του 
κέντρου  Ο  από την  ε : 

 

 α) αν  δ  R  τότε το  Α  είναι εσωτερικό σημείο του κύκλου.  Σ Λ 

 β) αν  δ  R  τότε η ευθεία  ε  δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο και 
λέγεται εξωτερική ευθεία του κύκλου. 

Σ Λ 

 γ) αν  δ = R  τότε το  Α  είναι σημείο του κύκλου. Σ Λ 

 δ) αν  δ = R  τότε η ευθεία  ε  δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο. Σ Λ 

 ε) αν  δ = R  τότε κάθε άλλο σημείο  Μ  της  ε  είναι εξωτερικό σημείο του (Ο, R). Σ Λ 

 στ) αν  δ = R  τότε η  ε  είναι εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο  Α. Σ Λ 

 ζ) αν  δ = R  τότε  ε // ΟΑ .  Σ Λ 

 η) αν  δ  R  τότε το  Α  ανήκει στον κύκλο  (Ο , R). Σ Λ 

 θ) αν  δ  R  τότε η  ε  έχει δύο κοινά σημεία με τον κύκλο  (Ο , R). Σ Λ 

 η) αν  δ  R  τότε η ευθεία  ε  είναι τέμνουσα του κύκλου  (Ο , R). Σ Λ 

 ι) αν  δ  R  τότε η ευθεία  ε   έχει με το κύκλο  (Ο , R)  τουλάχιστον ένα κοινό 
σημείο. 

Σ Λ 

 ια) αν  δ  R  τότε η ευθεία  ε  έχει με το κύκλο  (Ο , R)  το πολύ δύο κοινά σημεία. Σ Λ 

8. Από σημείο εκτός κύκλου άγεται τουλάχιστον μία εφαπτομένη προς τον κύκλο. Σ Λ 

9. Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο εκτός αυτού είναι ίσα 
μεταξύ τους. 

Σ Λ 

10. Από σημείο  Ρ  του επιπέδου ενός κύκλου άγονται πάντα δύο εφαπτόμενα 
τμήματα προς τον κύκλο. 

Σ Λ 

11. Αν  Ρ  είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου, τότε η διακεντρική ευθεία του είναι 
μεσοκάθετος της χορδής του κύκλου με άκρα τα σημεία επαφής. 

Σ Λ 

12. Αν  Ρ  είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου, τότε η διακεντρική ευθεία του 
διχοτομεί τη γωνία των εφαπτόμενων τμημάτων και τη γωνία των ακτίνων που 
καταλήγουν στα σημεία επαφής. 

Σ Λ 

13. Οι εφαπτόμενες στα άκρα της διαμέτρου ενός κύκλου είναι μεταξύ τους 
παράλληλες. 

Σ Λ 

14. Σε δύο ομόκεντρους άνισους κύκλους οι εφαπτόμενες του μικρού κύκλου είναι 
τέμνουσες του μεγάλου κύκλου. 

Σ Λ 

15. Σε δύο ομόκεντρους άνισους κύκλους οι τέμνουσες του μεγάλου κύκλου είναι και 
τέμνουσες του μικρού κύκλου. 

Σ Λ 

16. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων λέγεται διάκεντρος των 
δύο κύκλων. 

Σ Λ 

17. Έστω δύο κύκλοι  (Κ , R)  και  (Λ , ρ)  με  R ≥ ρ  και  δ = ΚΛ  η διάκεντρος των δύο 
κύκλων. 

 

 α) αν  δ R ρ +   οι κύκλοι βρίσκεται ο ένας στο εξωτερικό του άλλου. Σ Λ 

 β) αν  δ R ρ +   οι κύκλοι έχουν  2  κοινά σημεία. Σ Λ 

 γ) αν  δ R ρ= +   οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά. Σ Λ 

 δ) αν  δ R ρ= +   οι κύκλοι έχουν  2  κοινά σημεία. Σ Λ 

 ε) αν  R ρ δ R ρ−   +   οι κύκλοι εφάπτονται. Σ Λ 

 στ) αν  R ρ δ R ρ−   +   οι κύκλοι τέμνονται σε 2 σημεία. Σ Λ 

 ζ) αν  R ρ δ− =   οι κύκλοι δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Σ Λ 

 η) αν  R ρ δ− =   οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά. Σ Λ 

 θ) αν  R ρ δ−    οι κύκλοι έχουν  1  κοινό σημείο. Σ Λ 

 ι) αν  R ρ δ−    οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά. Σ Λ 

 ια) αν  R ρ δ R ρ−   +   οι κύκλοι έχουν κοινή εσωτερική εφαπτομένη. Σ Λ 

 ιβ) αν  δ R ρ= +   οι κύκλοι έχουν  3  κοινές εφαπτόμενες. Σ Λ 

 ιγ) αν  R ρ δ− =   οι κύκλοι έχουν περισσότερες από μία κοινές εφαπτόμενες. Σ Λ 

 ιδ) αν  R ρ δ−    οι κύκλοι δεν έχουν κοινή εφαπτομένη. Σ Λ 



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                                                                                           ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΣΕΛ. 17 

18. Στην περίπτωση που οι τεμνόμενοι κύκλοι  (Κ , R)  και  (Λ , ρ)  είναι ίσοι, δηλαδή 

έχουν  R = ρ , τότε και η κοινή χορδή είναι μεσοκάθετος της διακέντρου. 
Σ Λ 

19. Το κοινό σημείο δύο εφαπτόμενων κύκλων λέγεται σημείο επαφής και είναι σημείο 
της διακέντρου. 

Σ Λ 

20. Η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής τους. Σ Λ 

21. Η ευθεία που εφάπτεται σε δύο κύκλους και τους αφήνει προς το ίδιο μέρος της 
λέγεται κοινή εξωτερική εφαπτομένη 

Σ Λ 

22. Η ευθεία που έχει τους κύκλους στους οποίους εφάπτεται εκατέρωθεν αυτής 
λέγεται κοινή εσωτερική εφαπτομένη. 

Σ Λ 

 

58. Ποια είναι η σχετική θέση των κύκλων  (Κ , ρ)  και  (Λ , ρ) , όταν :      

α) ΚΛ = ρ β) ΚΛ = 2ρ  γ) ΚΛ = 0  δ) ΚΛ = 3ρ. 
  

59. Αν τρεις ίσοι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά ανά δύο, τότε τα σημεία επαφής είναι κορυφές 
ισοπλεύρου τριγώνου. 

 
 
 

 

3.19 Γενικές Ασκήσεις 
 

60. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : 

1. Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται _________ στοιχεία του τριγώνου. 

2. Το άθροισμα α + β + γ των πλευρών του τριγώνου, λέγεται ____________ και συμβολίζεται 
συνήθως με  2τ. 

3. Ένα τρίγωνο λέγεται ____________, όταν έχει όλες τις πλευρές του άνισες. 

4. Ένα τρίγωνο λέγεται ______________, όταν έχει δύο πλευρές του ίσες. 

5. Ένα τρίγωνο λέγεται _______________. όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες. 

6. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ η πλευρά ΒΓ λέγεται ________ του και το Α 
____________ του. 

7. Ένα τρίγωνο λέγεται _____________, όταν έχει όλες τις γωνίες του οξείες. 

8. Ένα τρίγωνο λέγεται __________________, όταν έχει μια γωνία αμβλεία. 

9. Ένα τρίγωνο λέγεται ________________, όταν έχει μια γωνία ορθή. 

10. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία λέγεται 
_________________. 

11. ______________ ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή με 
το μέσο της απέναντι πλευράς. 

12. Αν  ΑΜ  είναι η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά α του τριγώνου ΑΒΓ και συμβολίζεται 
με ____. 

13. _______________ μιας γωνίας ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της διχοτόμου 
της γωνίας, από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά. 

14. Το τμήμα ΑΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας Α  του τριγώνου και συμβολίζεται με ____. 

15. ________ τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που φέρεται από μια κορυφή 
προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. 

16. Αν  ΑΔ  είναι το ύψος από την κορυφή Α. Το σημείο Δ λέγεται ____________ του Α πάνω 
στην ευθεία ΒΓ ή και _________ της καθέτου, που φέρεται από το Α στην ευθεία ΒΓ. 

17. Οι διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη ενός τριγώνου λέγονται ______________ στοιχεία του. 

18. Δύο ίσα τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους και τις γωνίες τους _______ μία προς μία. 

19. Σε δύο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες _________ και αντίστροφα. 

20. Οι ίσες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από ίσες γωνίες λέγονται _________________ ή 
ομόλογες. 

21. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις _________________ σε αυτές 
γωνίες ίσες, τότε είναι ίσα. 

22. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο : •  Οι ___________________ στη βάση γωνίες είναι ίσες.                                                                      
•   Η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι _____________ και ________. 
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23. Οι γωνίες ισόπλευρου τριγώνου είναι _________. 

24. Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος ___________ από τα άκρα του. 

25. Αν δύο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, τότε και οι ___________ τους είναι ίσες. 

26. H ισότητα τριγώνων είναι η βασική μέθοδος για την απόδειξη της ισότητας _____________ 
ή γωνιών. 

27. Αν δύο τρίγωνα έχουν μια πλευρά και τις ____________________ σε αυτή γωνίες ίσες μία 
προς μία, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα. 

28. Αν δύο τρίγωνα έχουν όλες τις _________ τους ίσες μία προς μία, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα. 

29. H διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου, που αντιστοιχεί στη βάση του, είναι ______________ και 
________. 

30. Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός τμήματος ανήκει στη ________________ του. 

31. Η μεσοκάθετος ενός ευθύγραμμου τμήματος είναι ο _______________ _________ των 
σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τα _________ του τμήματος. 

32. Αν οι χορδές δύο τόξων ενός κύκλου είναι ίσες, τότε και τα __________ είναι ίσα. 

33. Από σημείο εκτός ευθείας διέρχεται ______________ κάθετος στην ευθεία. 

34. Δύο __________ τρίγωνα, που έχουν τις κάθετες πλευρές τους ίσες μία προς μία, είναι ίσα. 

35. Δύο ορθογώνια τρίγωνα, που έχουν μια κάθετη πλευρά και την προσκείμενη σε αυτή οξεία 
_________ ίσες μία προς μία, είναι ίσα. 

36. Αν δύο ______________ τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μία οξεία γωνία αντίστοιχα 
ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

37. Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν την υποτείνουσα και μία ___________ πλευρά αντίστοιχα 
ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 

38. Το ύψος ισοσκελούς τριγώνου που αντιστοιχεί στη βάση είναι ______________ και 
_____________ της γωνίας της κορυφής. 

39. Η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή του _______________ 
τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της. 

40. Δύο _______________ τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν δύο ομόλογες πλευρές τους ίσες μία 
προς μία. 

41. Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν μία ___________ και την προσκείμενη σε 
αυτή οξεία γωνία αντίστοιχα ίσες μία προς μία. 

42. Δύο __________ ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα αποστήματά τους είναι ίσα. 

43. Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας _______________ από τις πλευρές της και 
αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές είναι σημείο 
της _______________. 

44. Η διχοτόμος μιας γωνίας είναι ο _______________  _________ των σημείων που 
ισαπέχουν από τις πλευρές της. 

45. Ο ____________ είναι ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία του και μόνον αυτά 
έχουν την ιδιότητα να απέχουν μια ορισμένη απόσταση από ένα σταθερό σημείο. 

46. Η ____________________ ενός τμήματος είναι επίσης ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα 
τα σημεία της και μόνον αυτά έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από τα άκρα του τμήματος. 

47.   Ένα σημείο Ο λέγεται ___________ συμμετρίας ενός σχήματος, όταν για κάθε σημείο Α 

του σχήματος το συμμετρικό του Αʹ, ως προς το Ο, είναι επίσης σημείο του σχήματος. Ένα 
σχήμα με κέντρο συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει κεντρική ________________. 

48. Η _______________ μιας γωνίας είναι ένας άλλος γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία 
της και μόνον αυτά (από τα σημεία της γωνίας) ισαπέχουν από τις πλευρές της γωνίας. 

49. Αν στρέψουμε ένα σχήμα Σ, με κέντρο συμμετρίας το Ο, κατά _____ο γύρω από το Ο, θα 
πάρουμε ένα σχήμα που θα συμπίπτει με το αρχικό. 

50. Το ευθύγραμμο τμήμα έχει κέντρο συμμετρίας το _________ του. 

51. Η ευθεία έχει κέντρο συμμετρίας οποιοδήποτε ___________ της. 

52. Ο κύκλος έχει κέντρο συμμετρίας το ___________ του. 

53. Μια ευθεία ε λέγεται ____________ συμμετρίας ενός σχήματος, όταν για κάθε σημείο Α του 

σχήματος το συμμετρικό του Αʹ, ως προς την ε, είναι επίσης σημείο του σχήματος. Ένα 
σχήμα με άξονα συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει ______________ συμμετρία. 

54. Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ έχει άξονες συμμετρίας τη _____________ του και τον φορέα του 

55. Η ευθεία  χ'χ  έχει ___________ συμμετρίας κάθε ευθεία  ε ⊥ χ'χ  και την ίδια τη  χ'χ. 

56. Ο κύκλος έχει άξονα συμμετρίας το φορέα κάθε _______________ του. 
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57. Το _____________ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) έχει άξονα συμμετρίας το φορέα του ύψους του. 

58. Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει άξονα συμμετρίας τους φορείς των ________ υψών του. 

59. Κάθε ________________ γωνία ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις 
απέναντι γωνίες του τριγώνου. 

60. Κάθε τρίγωνο έχει το πολύ μια γωνία ορθή ή ____________. 

61. Το άθροισμα δύο γωνιών κάθε τριγώνου είναι μικρότερο των ______°. 

62. Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται όμοια _____________ γωνίες και 
αντίστροφα. 

63. Αν μια γωνία ενός τριγώνου είναι ορθή ή αμβλεία, τότε η απέναντι πλευρά της είναι η 
__________________ πλευρά του τριγώνου. 

64. Αν ένα τρίγωνο έχει δύο γωνίες ίσες, τότε είναι _______________. 

65. Αν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες του ίσες, τότε είναι _________________. 

66. Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το _______________ των δύο άλλων και 
__________________ από τη διαφορά τους. 

67. Κάθε χορδή κύκλου είναι _________________ ή ίση της διαμέτρου. 

68. Αν η διάμεσος ενός τριγώνου είναι _______ και διχοτόμος, τότε το τρίγωνο είναι ________. 

69. Αν η ___________ ενός τριγώνου είναι ύψος και διάμεσος, τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

70. Αν το ύψος ενός τριγώνου είναι __________και διχοτόμος, τότε το τρίγωνο είναι ________. 

71. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες και τις περιεχόμενες __________ άνισες, τότε και 
οι τρίτες πλευρές θα είναι όμοια ___________ και αντίστροφα. 

72. Αν δύο πλάγια τμήματα είναι ίσα, τότε τα ίχνη τους _______________ από το ίχνος της 
καθέτου, και αντίστροφα. 

73. Αν η χ'χ δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο (Ο, R), θα λέγεται ______________ 
ευθεία του κύκλου. 

74. Αν η χ'χ έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τον κύκλο (Ο, R), θα λέγεται ______________ του 
κύκλου στο σημείο Α. Το σημείο Α λέγεται σημείο ___________ της ευθείας με τον κύκλο. 

75. Η ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής είναι _____________ στην εφαπτομένη. 

76. Η εφαπτομένη του κύκλου σε κάθε _________ του είναι μοναδική. 

77. Αν η χ'χ έχει δύο κοινά σημεία με τον κύκλο (Ο, R), θα λέγεται _____________ του κύκλου. 
Επίσης λέμε ότι η __________ τέμνει τον κύκλο. 

78. Μια ευθεία και ένας κύκλος έχουν το πολύ ______ κοινά σημεία. 

79. Τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που _____________ από σημείο εκτός αυτού είναι _____ 
μεταξύ τους. 

80. Αν Ρ είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου, τότε η διακεντρική ευθεία του, είναι 
____________________ της χορδής του κύκλου με άκρα τα σημεία επαφής, 

81. Αν Ρ είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου, τότε η διακεντρική ευθεία του, διχοτομεί τη 
γωνία των ________________ τμημάτων και τη __________ των ακτίνων που καταλήγουν 
στα σημεία επαφής. 

82. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων λέγεται _________________ των 
δύο κύκλων και συμβολίζεται με δ. 

83. Ο κύκλος (Λ, ρ) βρίσκεται στο εσωτερικό του (Κ, R), αν και μόνο αν  δ  _______. 

84. Οι κύκλοι (Κ, R) , (Λ, ρ) βρίσκεται ο ένας στο εξωτερικό του άλλου, αν και μόνο αν δ  ____ 

85. Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά, δηλαδή έχουν ένα κοινό σημείο και ο κύκλος (Λ, ρ) 

βρίσκεται στο εσωτερικό του (Κ, R), αν και μόνο αν δ = _______. 

86. Οι κύκλοι (Κ, R) , (Λ, ρ) εφάπτονται εξωτερικά, δηλαδή έχουν ένα κοινό σημείο και ο ένας 

βρίσκεται στο εξωτερικό του άλλου, αν και μόνο αν δ = ________. 

87. Το κοινό σημείο δύο εφαπτόμενων κύκλων λέγεται _________ επαφής και είναι σημείο της 
___________________. 

88. Οι κύκλοι τέμνονται, δηλαδή έχουν δύο κοινά σημεία, αν και μόνο αν ______  δ  ______. 
Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κοινά σημεία λέγεται κοινή ________ των δύο κύκλων. 

89. Η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι __________________ της κοινής χορδής τους. 

90. Στην περίπτωση που οι τεμνόμενοι κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) είναι ίσοι, δηλαδή έχουν R = ρ, 
τότε και η κοινή χορδή είναι μεσοκάθετος της ___________________. 

 

61. Η Μαίρη μένει  2  Km  μακριά από το Σχολείο (Σ)  και ο Γιάννης μένει  5  Km  μακριά από το 
Σχολείο. Πόσο μακριά μένει η Μαίρη από το Γιάννη;   
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62. Μια γραμμή υψηλής τάσης  ε  περνά κοντά από τους οικισμούς  Α  και  Β . Σε ποιο σημείο της  
γραμμής  ε  πρέπει να τοποθετήσει η ΔΕΗ ένα μετασχηματιστή  
Μ  για να τροφοδοτήσει με ρεύμα τους δύο οικισμούς ώστε να 
χρησιμοποιήσει το ελάχιστο δυνατό καλώδιο. 
Να εξετάσετε τη περίπτωση που οι δύο οικισμοί βρίσκονται 
στο ίδιο ημιεπίπεδο της ευθείας  ε. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Παράλληλες ευθείες  
 

4.2 Τέμνουσα δυο ευθειών − Ευκλείδειο αίτημα 
 

63. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Δυο ευθείες που δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται παράλληλες. Σ Λ 

2. Δυο ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται 
παράλληλες ευθείες. 

Σ Λ 

3. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, 
τότε είναι παράλληλες. 

Σ Λ 

4. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός, εκτός και επί τα αυτά 
μέρη γωνίες ίσες τότε δεν είναι παράλληλες. 

Σ Λ 

5. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός και επί τα αυτά μέρη 
παραπληρωματικές, τότε είναι παράλληλες. 

Σ Λ 

6. Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ τους 
κάθετες. 

Σ Λ 

7. Από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία μόνο παράλληλη προς αυτή. Σ Λ 

8. Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ 
γωνίες ορθές. 

Σ Λ 

9. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός εκτός και 
επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες, 

Σ Λ 

10. Αν δύο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα 
αυτά μέρη γωνίες ίσες. 

Σ Λ 

11. Αν δύο διαφορετικές ευθείες είναι παράλληλες προς μία τρίτη ευθεία, τότε είναι και 
μεταξύ τους παράλληλες. 

Σ Λ 

12. Αν δύο ευθείες είναι παράλληλες και μία τρίτη ευθεία  ε  τέμνει τη μία από αυτές, 
τότε η  ε  θα τέμνει και την άλλη. 

Σ Λ 

13. Αν μια ευθεία είναι κάθετη σε μια από δύο παράλληλες ευθείες, τότε είναι κάθετη 
και στην άλλη. 

Σ Λ 

14. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη 
γωνίες με άθροισμα μικρότερο από 2 ορθές, τότε οι ευθείες τέμνονται προς το 
μέρος της τέμνουσας που βρίσκονται οι γωνίες. 

Σ Λ 

15. Η παραπάνω πρόταση αποτελεί βασικό κριτήριο με το οποίο εξετάζουμε αν δύο 
ευθείες τέμνονται. 

Σ Λ 
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4.6 Άθροισμα γωνιών τριγώνου 
 

64. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία, είναι ίσες. Σ Λ 

2. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία, είναι ίσες αν 
είναι και οι δύο οξείες ή αμβλείες. 

Σ Λ 

3. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία, είναι 
παραπληρωματικές αν η μία γωνία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία. 

Σ Λ 

4. Οι διχοτόμοι δύο εντός εναλλάξ γωνιών είναι κάθετες. Σ Λ 

5. Οι διχοτόμοι δύο εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών είναι παράλληλες. Σ Λ 

6. Οι τρεις μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι 
κέντρο κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου. 

Σ Λ 

7. Οι τρεις μεσοκάθετοι τριγώνου διέρχονται από το βαρύκεντρο του τριγώνου. Σ Λ 

8. Σε ισόπλευρο τρίγωνο οι τρεις μεσοκάθετοι διέρχονται από το έγκεντρο του. Σ Λ 

9. Οι διχοτόμοι των γωνιών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο 
είναι κέντρο κύκλου που εφάπτεται και στις τρεις πλευρές του τριγώνου. 

Σ Λ 

10. Το περίκεντρο ενός τριγώνου ισαπέχει από τις  3  κορυφές του τριγώνου. Σ Λ 

11. Το έγκεντρο ενός τριγώνου ισαπέχει από τις  3  πλευρές του τριγώνου. Σ Λ 

12. Μια ευθεία που διέρχεται από το έγκεντρο ενός τριγώνου και από μία κορυφή του 
είναι διχοτόμος του τριγώνου, 

Σ Λ 

13. Μια ευθεία που διέρχεται από το περίκεντρο ενός τριγώνου και από μία κορυφή 
του είναι διάμεσος του τριγώνου, 

Σ Λ 

14. Οι διχοτόμοι δύο εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου και η ημιευθεία που διχοτομεί 
την τρίτη γωνία του τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι κέντρο 
κύκλου που εφάπτεται στη μία πλευρά του τριγώνου και στις προεκτάσεις των δύο 
άλλων. 

Σ Λ 

15. Δύο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες είναι 
συμπληρωματικές. 

Σ Λ 

16. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι  2  ορθές. Σ Λ 

 
17. Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ  ισχύει :  

Α Β Γ
90

2 2 2
+ =  − . Σ Λ 

18. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα δύο οποιονδήποτε 
εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. 

Σ Λ 

19. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, μία προς μία, έχουν και τις τρίτες γωνίες 
τους ίσες. 

Σ Λ 

20. Οι οξείες γωνίες ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι παραπληρωματικές. Σ Λ 

21. Κάθε γωνία ισόπλευρου τριγώνου είναι  80. Σ Λ 

22. Μπορεί σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του να είναι αμβλεία. Σ Λ 

23. Σε κάθε τρίγωνο υπάρχουν τουλάχιστον  2  οξείες γωνίες. Σ Λ 

24. Το άθροισμα δύο οποιονδήποτε γωνιών ισοπλεύρου τριγώνου είναι  120. Σ Λ 

25. Κάθε εξωτερική γωνία ισοπλεύρου τριγώνου είναι ορθή. Σ Λ 

26. Το άθροισμα δύο οποιονδήποτε γωνιών ορθογωνίου τριγώνου είναι μεγαλύτερο 

των  90. 
Σ Λ 

27. Δυο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι ίσες. Σ Λ 

28. Δυο οξείες ή δύο αμβλείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι ίσες. Σ Λ 

29. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες αλλά η μία είναι οξεία και η άλλη 
αμβλεία είναι παραπληρωματικές. 

Σ Λ 

30. Δύο οποιεσδήποτε γωνίες παραπληρωματικές έχουν τις πλευρές τους κάθετες. Σ Λ 

31. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κάθε τριγώνου είναι  180. Σ Λ 

32. Το άθροισμα των γωνιών κυρτού  ν−γώνου είναι  2ν − 4  ορθές. Σ Λ 

33. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού  ν−γώνου είναι  4  ορθές. Σ Λ 
 

34. Αν σε τρίγωνο  ΑΒΓ  ισχύει  Α Β Γ= +   τότε είναι ορθογώνιο. Σ Λ 
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35. Σε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο οι οξείες γωνίες του είναι 60. Σ Λ 
 

36. Αν σε τρίγωνο  ΑΒΓ  ισχύει  Α Β Γ +   τότε είναι οξυγώνιο. Σ Λ 

37. Δεν υπάρχει ορθογώνιο τρίγωνο που να είναι ισόπλευρο. Σ Λ 
 

38. Αν σε τρίγωνο  ΑΒΓ  ισχύει  Β Γ Α Β Γ   +   τότε είναι οξυγώνιο. Σ Λ 

39. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εσωτερική 
γωνία του τριγώνου. 

Σ Λ 

40. Το άθροισμα των γωνιών κάθε κυρτού τετραπλεύρου είναι  360. Σ Λ 

 

65. Στο παρακάτω τρίγωνο  ΑΒΓ  τα  3  ύψη του  ΑΔ , ΒΕ , ΓΖ  τέμνονται στο  Η  (ορθόκεντρο). Να 
αποδείξετε ότι : 

α) ΔΗΕ 180 Γ=  − .  

β) Η  ΖΗΕ   είναι παραπληρωματική της  Α . 

 

66. Αν σε τρίγωνο  ΑΒΓ  ισχύει  
Α

Β 90
2

+ =    να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

 
 

4.9 Γενικές Ασκήσεις 
 

67. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : 

1. Δύο διαφορετικές ευθείες του επιπέδου μπορεί να έχουν ένα μόνο κοινό __________ ή να 
μην έχουν ____________ κοινό σημείο. 

2. Δυο ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται 
_______________ ευθείες. 

3. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός ___________ γωνίες ίσες, τότε 
είναι παράλληλες. 

4. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη 
γωνίες ______ ή δύο εντός και επί τα αυτά μέρη _______________________, τότε είναι 
παράλληλες. 

5. Δύο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ τους 
_______________. 

6. Αίτημα παραλληλίας : Από σημείο εκτός ευθείας ________ μία μόνο παράλληλη προς αυτή. 

7. Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, σχηματίζουν τις ________ εναλλάξ γωνίες 
ίσες. 

8. Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, σχηματίζουν τις εντός εκτός και _____ ___ 
_______ μέρη γωνίες ίσες, 

9. Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, σχηματίζουν τις ______ και ____  ___ 
_______ μέρη γωνίες παραπληρωματικές. 

10. Αν δύο διαφορετικές ευθείες είναι παράλληλες προς μία τρίτη ευθεία, τότε είναι και μεταξύ 
τους _______________. 

11. Αν δύο ευθείες είναι παράλληλες και μία τρίτη ευθεία ε τέμνει τη μία από αυτές, τότε η ε θα 
__________ και την άλλη. 

12. Αν μια ευθεία είναι κάθετη σε μια από δύο παράλληλες ευθείες, τότε είναι ____________ και 
στην άλλη. 

13. Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες με 
άθροισμα μικρότερο από 2 ορθές, τότε οι ευθείες _________ προς το μέρος της τέμνουσας 
που βρίσκονται οι ________. 

14. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία, είναι ______ αν είναι και 
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οι δύο οξείες ή αμβλείες, ενώ είναι ______________________ αν η μία γωνία είναι οξεία και 
η άλλη αμβλεία. 

15. Έστω 
1 2ε και ε  δύο παράλληλες που τέμνονται από ευθεία ε. Οι διχοτόμοι δύο εντός 

εναλλάξ γωνιών είναι _____________. 

16. Έστω 
1 2ε και ε  δύο παράλληλες που τέμνονται από ευθεία ε. Οι διχοτόμοι δύο εντός και επί 

τα αυτά μέρη γωνιών είναι ___________. 

17. Σε κάθε τρίγωνο υπάρχει κύκλος που διέρχεται από τις τρεις κορυφές του. Ο κύκλος αυτός 
λέγεται ______________________ κύκλος του τριγώνου, το κέντρο του είναι ένα σημείο στο 
οποίο συντρέχουν και οι τρεις _______________ του τριγώνου και λέγεται _____________. 

18. Σε κάθε τρίγωνο υπάρχει κύκλος που βρίσκεται στο εσωτερικό τριγώνου και εφάπτεται και 
στις τρεις πλευρές του. Ο κύκλος αυτός λέγεται __________________ κύκλος του τριγώνου 
και το κέντρο του λέγεται ___________, θα είναι το σημείο τομής των ______________ των 
γωνιών του τριγώνου. 

19. Δύο εξωτερικές και μία εσωτερική διχοτόμος του τριγώνου τέμνονται σε σημείο το οποίο 
είναι κέντρο κύκλου που εφάπτεται στη μία πλευρά του τριγώνου και στις προεκτάσεις των 
δύο άλλων. Ο κύκλος αυτός λέγεται παρεγγεγραμμένος και το κέντρο του ____________ 
του τριγώνου. Σε κάθε τρίγωνο υπάρχουν τρία παράκεντρα, τα οποία συμβολίζουμε Ια, Ιβ, 
Ιγ, και κατά συνέπεια τρεις ___________________________ κύκλοι. 

20. Το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι ___ ορθές ή αλλιώς _____. 

21. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο ______________ 
εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. 

22. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες ίσες, μία προς μία, έχουν και τις τρίτες γωνίες τους _____ 

23. Οι οξείες γωνίες ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι _____________________. 

24. Κάθε γωνία ισόπλευρου τριγώνου είναι ____. 

25. Δυο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι ________. 

26. Δύο αμβλείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες είναι _________. 

27. Δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες αλλά η μία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία 
είναι ______________________. 

28. Το άθροισμα των γωνιών κυρτού ν−γώνου να είναι 2ν − 4 _________. 

29. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ν−γώνου είναι ___ ορθές. 
 

30. Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρουμε τις εσωτερικές και εξωτερικές διχοτόμους των γωνιών του Β καιΓ . 

α) Η γωνία των δύο εσωτερικών διχοτόμων είναι ίση με 90º + _____. 

β) Η γωνία μίας εσωτερικής και μίας _______________ διχοτόμου είναι ίση με 
Α

2
 . 

γ) Η γωνία των δύο εξωτερικών διχοτόμων είναι ίση με 90º − ______. 

31. Αν ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει μια γωνία 60° είναι ______________. 

32. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών ενός τριγώνου είναι _____. 

 
33. Το άθροισμα 

Α Β Γ

2 2 2
+ +  είναι ίσο με ____. 

34. Το άθροισμα των γωνιών ενός κυρτού τετραπλεύρου είναι ______ ή αλλιώς ___ ορθές.  

35. Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού τετραπλεύρου είναι ___ ορθές. 
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5.  Παραλληλόγραμμα − Τραπέζια 
 

 

5.2 Παραλληλόγραμμα 
 

68. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Το τετράπλευρο που έχει δύο μόνον πλευρές παράλληλες λέγεται 
παραλληλόγραμμο. 

Σ Λ 

2. Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του 
παράλληλες. 

Σ Λ 

3. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες. Σ Λ 

4. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές. Σ Λ 

5. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του διχοτομούνται. Σ Λ 

6. Σε κάθε παραλληλόγραμμο δύο διαδοχικές γωνίες του είναι ίσες. Σ Λ 

7. Το άθροισμα των γωνιών ενός παραλληλογράμμου είναι  2  ορθές. Σ Λ 

8. Μία διαγώνιος χωρίζει ένα παραλληλόγραμμο σε  2  ίσα τρίγωνα. Σ Λ 

9. Μία διαγώνιος χωρίζει κάθε παραλληλόγραμμο σε  2  ορθογώνια τρίγωνα. Σ Λ 

10. Οι διαγώνιοι χωρίζουν κάθε παραλληλόγραμμο σε  4  ίσα τρίγωνα. Σ Λ 

11. Ένα κυρτό τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές του ίσες είναι 
παραλληλόγραμμο. 

Σ Λ 

12. Το σημείο τομής των διαγωνίων παραλληλογράμμου είναι κέντρο συμμετρίας του. Σ Λ 

13. Παράλληλα τμήματα που έχουν τα άκρα τους σε δύο παράλληλες ευθείες είναι ίσα Σ Λ 

14. Αν σε ένα τετράπλευρο  2  απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες τότε 
είναι παραλληλόγραμμο. 

Σ Λ 

15. Αν σε ένα τετράπλευρο  2  απέναντι γωνίες του είναι ίσες τότε είναι 
παραλληλόγραμμο. 

Σ Λ 

16. Αν οι διαγώνιοί ενός τετραπλεύρου διχοτομούνται τότε είναι παραλληλόγραμμο. Σ Λ 

17. Δύο διαδοχικές γωνίες κάθε παραλληλογράμμου είναι παραπληρωματικές. Σ Λ 

18. Κάθε εξωτερική γωνία ενός παραλληλογράμμου είναι ίση με το άθροισμα δύο 
απέναντι εσωτερικών γωνιών. 

Σ Λ 

19. Αν γνωρίζουμε το μέτρο μιας γωνίας ενός παραλληλογράμμου, τότε γνωρίζουμε 
τα μέτρα όλων των γωνιών του. 

Σ Λ 

20. Οι απέναντι γωνίες κάθε παραλληλογράμμου έχουν τις πλευρές τους κάθετες. Σ Λ 
 

21. Σε παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ  ισχύει :   Α Β Γ 180+ + =  . Σ Λ 

22. Η διαγώνιος σε κάθε παραλληλόγραμμο διχοτομεί τις γωνίες του. Σ Λ 

 
23. Σε παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ  ισχύει :  

Α Β Γ Δ
180

2 2 2 2
+ + + =  . Σ Λ 

24. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών γωνιών παραλληλογράμμου είναι κάθετες. Σ Λ 

25. Ένα τετράπλευρο που έχει ίσες διαγώνιες είναι παραλληλόγραμμο. Σ Λ 

26. Μία ευθεία παράλληλη προς τις δύο πλευρές παραλληλογράμμου εφ’ όσον το 
τέμνει, το χωρίζει σε δύο ίσα παραλληλόγραμμα. 

Σ Λ 

27. Το κέντρο ενός παραλληλογράμμου ισαπέχει από τις  4  κορυφές του. Σ Λ 

 

69. Να αποδείξετε ότι σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών γωνιών του είναι 
κάθετες, ενώ οι διχοτόμοι δύο απέναντι γωνιών του είναι παράλληλες. 
  

70. Από σημείο  Δ  της βάσης ισοσκελούς τριγώνου  ΑΒΓ  φέρουμε παράλληλες προς τις  ΑΒ , ΑΓ  
που τέμνουν τις  ΑΓ  και  ΑΒ  στα σημεία  Ε  και  Ζ  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του  

ΑΕΔΖ  είναι ίση με  2ΑΒ , ανεξάρτητα από τη θέση του  Δ. 
 

71. Στις πλευρές  ΑΒ  και  ΓΔ  παραλληλογράμμου  ΑΒΓΔ  παίρνουμε τα σημεία  Ε , Ζ  αντίστοιχα, 

ώστε  ΑΕ = ΓΖ . Να αποδείξετε ότι η  ΕΖ  διέρχεται από το κέντρο του παραλληλογράμμου. 
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72. Έστω  Ε  το μέσο της πλευράς  ΑΒ  παραλληλογράμμου  ΑΒΓΔ , για το οποίο ισχύει  ΑΒ = 2ΒΓ . 
Να αποδείξετε ότι :             

α) Η διχοτόμος της γωνίας  Β   διχοτομεί το ευθύγραμμο τμήμα  ΓΕ  και τη πλευρά  ΓΔ.   

β) Οι διχοτόμοι  των γωνιών  Α και Β   τέμνονται σε σημείο της  ΓΔ. 

 

73. Από τη κορυφή  Α  τριγώνου  ΑΒΓ  φέρουμε ευθεία  ε // ΒΓ . Από τυχαίο σημείο  Δ  της πλευράς  
ΒΓ  φέρουμε παράλληλες προς τις  ΑΒ  και  ΑΓ  που τέμνουν την  ε  στα σημεία  Ε  και  Ζ  
αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα  ΑΒΓ  και  ΔΕΖ  είναι ίσα. 

 

74. Φέρουμε τις εφαπτόμενες  
1 2ε και ε   στα άκρα  Α , Β  μιας διαμέτρου  ΑΒ  ενός κύκλου κέντρου  Ο  

και πάνω σ’ αυτές παίρνουμε τα ίσα τμήματα  ΑΓ  και  ΒΔ  αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι η  ΓΔ  
είναι παράλληλη προς την  ΑΒ  ή διέρχεται από το κέντρο  Ο. 

 

75. Δύο ίσοι κύκλοι  (Ο , ρ)  και  (Κ , ρ)  εφάπτονται εξωτερικά στο  Α . Θεωρούμε ένα σημείο  Β  του  

(Ο , ρ)  και ένα σημείο  Γ  του  (Κ , ρ)  τέτοια, ώστε  ΒΑΓ 90=  . Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο  

ΟΒΓΚ  είναι παραλληλόγραμμο. 
 

76. Από σημείο  Μ  εκτός κύκλου κέντρου  Ο  φέρουμε τις εφαπτόμενες  ΜΑ  και  ΜΒ . Η διάμετρος 
του κύκλου που είναι κάθετη στην  ΟΜ , τέμνει τις  ΜΑ , ΜΒ  στα σημεία  Γ  και  Δ  αντίστοιχα. Η 
ευθεία  ΑΟ  τέμνει τον κύκλο στο  Ε . Να αποδείξετε ότι η ευθεία  ΔΕ  είναι εφαπτομένη του κύκλου. 

 
 
 

5.3 Ορθογώνιο 
 

77. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Ορθογώνιο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει μία γωνία ορθή. Σ Λ 

2. Όλες οι γωνίες του ορθογωνίου είναι ορθές. Σ Λ 

3. Οι διαγώνιοι κάθε ορθογωνίου είναι κάθετες. Σ Λ 

4. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες. Σ Λ 

5. Ένα τετράπλευρο που έχει μία ορθή γωνία είναι ορθογώνιο. Σ Λ 

6. Ένα τετράπλευρο που είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία είναι 
ορθογώνιο. 

Σ Λ 

7. Το τετράπλευρο που έχει ίσες διαγώνιες είναι ορθογώνιο. Σ Λ 

8. Ένα τετράπλευρο που είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι ίσες είναι 
ορθογώνιο. 

Σ Λ 

9. Ένα τετράπλευρο που έχει  2  γωνίες ορθές είναι ορθογώνιο. Σ Λ 

10. Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο, αν όλες οι γωνίες του είναι ίσες. Σ Λ 

11. Ένα τετράπλευρο που οι διαγώνιοί του διχοτομούνται είναι ορθογώνιο. Σ Λ 

12. Ένα τετράπλευρο που έχει  3  ορθές γωνίες είναι ορθογώνιο. Σ Λ 

13. Μία διαγώνιος χωρίζει κάθε ορθογώνιο σε δύο ορθογώνια ίσα τρίγωνα. Σ Λ 

14. Οι διαγώνιοι χωρίζουν κάθε ορθογώνιο σε  4  ίσα τρίγωνα. Σ Λ 

15. Σε κάθε ορθογώνιο οι διαγώνιες διχοτομούν τις γωνίες του. Σ Λ 

16. Οι διαγώνιοι χωρίζουν κάθε ορθογώνιο σε  4  ισοσκελή τρίγωνα. Σ Λ 

17. Κάθε εξωτερική γωνία ορθογωνίου είναι ορθή. Σ Λ 

 
18. Σε ορθογώνιο  ΑΒΓΔ  ισχύει :  

Α Β Γ
150

2 2 2
+ + =  . Σ Λ 

19. Δύο διαδοχικές πλευρές σε κάθε ορθογώνιο είναι ίσες. Σ Λ 

20. Οι διαγώνιοι κάθε ορθογωνίου διχοτομούνται Σ Λ 

21. Ένα παραλληλόγραμμο είναι ορθογώνιο αν δύο διαδοχικές γωνίες του είναι ίσες. Σ Λ 

22. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών γωνιών ορθογωνίου είναι κάθετες. Σ Λ 

23. Οι διαγώνιοι κάθε ορθογωνίου είναι κάθετες. Σ Λ 
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23. Το κέντρο ενός ορθογωνίου ισαπέχει από τις  4  κορυφές του. Σ Λ 

 

78. Έστω  Δ , Ε  οι προβολές της κορυφής  Β  τριγώνου  ΑΒΓ  στην εσωτερική και στην εξωτερική 

διχοτόμο της γωνίας  A   αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο  ΑΔΒΕ  είναι ορθογώνιο και 
ότι η ευθεία  ΔΕ  διέρχεται από το μέσο της πλευράς  ΑΒ  και είναι παράλληλη προς τη πλευρά  
ΑΓ. 
  

79. Κάποιος έχτισε ένα σπίτι κι έφτιαξε στο πίσω μέρος του μια πισίνα. Όταν παρέλαβε από το 
συνεργείο την πισίνα διερωτήθηκε αν είναι πράγματι ορθογώνια. Οι εργάτες για κάθε μέτρηση που 
θα κάνουν (πλευράς ή γωνίας) ζητούν  20 € . Ποιες μετρήσεις θα ζητούσατε να κάνουν οι εργάτες 
ώστε να ελέγξετε να είναι ορθογώνια η πισίνα και να πληρώσετε τα λιγότερα χρήματα; 

 
 
 
 

5.4 Ρόμβος 
 

80. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Σε κάθε ρόμβο οι απέναντι γωνίες είναι ίσες. Σ Λ 

2. Σε κάθε ρόμβο οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες. Σ Λ 

3. Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. Σ Λ 

4. Σε κάθε ρόμβο οι διαγώνιοι διχοτομούνται. Σ Λ 

5. Όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες. Σ Λ 

6. Σε ρόμβο οι διαδοχικές γωνίες είναι ίσες. Σ Λ 

7. Οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα. Σ Λ 

8. Οι διαγώνιοι κάθε ρόμβου είναι ίσες. Σ Λ 

9. Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του. Σ Λ 

 
10. Σε ρόμβο ΑΒΓΔ  ισχύει :  

Α Β Γ Δ
180

2 2 2 2
+ + + =  . Σ Λ 

11. Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν έχει όλες τις πλευρές του ίσες. Σ Λ 

12. Ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος αν έχει ίσες διαγώνιες. Σ Λ 

13. Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος αν οι διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα. Σ Λ 

14. Σε κάθε ρόμβο οι διχοτόμοι του είναι κάθετες. Σ Λ 

15. Ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος αν δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες. Σ Λ 

16. Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου τον χωρίζουν σε  4  ίσα ορθογώνια τρίγωνα. Σ Λ 

17. Ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος αν μία διαγώνιός του διχοτομεί μία γωνία 
του. 

Σ Λ 

 

18. Σε ρόμβο ΑΒΓΔ  με κέντρο Ο, στο τρίγωνο ΟΑΒ οι γωνίες  Α και Β   είναι 

παραπληρωματικές. 
Σ Λ 

19. Σε ρόμβο ΑΒΓΔ  με κέντρο Ο, στο τρίγωνο ΟΑΒ η πλευρά ΑΒ είναι υποτείνουσα. Σ Λ 

20. Η εξωτερική γωνία σε κάθε ρόμβο είναι ορθή. Σ Λ 

21. Σε κάθε ρόμβο μία διαγώνιος τον χωρίζει σε  2  ισοσκελή τρίγωνα. Σ Λ 

22. Το κέντρο ενός ρόμβου ισαπέχει από τις  4  κορυφές του. Σ Λ 

23. Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου είναι κάθετες τότε είναι ρόμβος. Σ Λ 

 
 

5.5 Τετράγωνο 
 

81. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και ρόμβος. Σ Λ 

2. Οι διαγώνιοι τετραγώνου είναι ίσες. Σ Λ 

3. Οι απέναντι γωνίες τετραγώνου είναι παραπληρωματικές. Σ Λ 

4. Δύο διαδοχικές πλευρές τετραγώνου είναι άνισες. Σ Λ 
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5. Οι διαγώνιοι τετραγώνου διχοτομούν τις γωνίες του. Σ Λ 

6. Όλες οι πλευρές τετραγώνου είναι ίσες. Σ Λ 

7. Το κέντρο ενός τετραγώνου ισαπέχει από τις  4  κορυφές του. Σ Λ 

 
8. Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ  ισχύει : 

Α Β Γ Δ
180

2 2 2 2
+ + + =  . Σ Λ 

9. Οι διαγώνιοι κάθε τετραγώνου το χωρίζουν σε  4  ορθογώνια ισοσκελή και ίσα 
τρίγωνα. 

Σ Λ 

10. Όλες οι γωνίες τετραγώνου είναι ίσες. Σ Λ 

11. Οι διχοτόμοι των γωνιών τετραγώνου διέρχονται από το κέντρο του. Σ Λ 

12. Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ  με κέντρο Ο, το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ορθογώνιο ισοσκελές. Σ Λ 

13. Σε κάθε τετράγωνο οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες. Σ Λ 

14. Σε τετράγωνο ΑΒΓΔ  το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο. Σ Λ 

15. Σε κάθε τετράγωνο οι διαγώνιοί του είναι ίσες, τέμνονται κάθετα, διχοτομούνται και 
διχοτομούν τις γωνίες του. 

Σ Λ 

16. Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν μία γωνία του είναι ορθή και δύο διαδοχικές 
πλευρές του είναι ίσες. 

Σ Λ 

17. Ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο αν μία γωνία του είναι ορθή και μία 
διαγώνιός του διχοτομεί μία γωνία του. 

Σ Λ 

18. Ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο αν μία γωνία του είναι ορθή και οι 
διαγώνιοί του κάθετες. 

Σ Λ 

19. Ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο αν οι διαγώνιοί του είναι ίσες και δύο διαδοχικές 
πλευρές του είναι ίσες. 

Σ Λ 

20. Ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο αν οι διαγώνιοί του είναι ίσες και η μία 
διχοτομεί μία γωνία του. 

Σ Λ 

21. Ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο αν οι διαγώνιοί του είναι ίσες και κάθετες. Σ Λ 
 

22. Σε ορθογώνιο τρίγωνο  ΟΑΒ  (Ο 90 )=    , αν  Γ  και  Δ  είναι τα συμμετρικά των   

Α  και  Β  ως προς το  Ο , το τετράπλευρο  ΑΒΓΔ  είναι τετράγωνο. 
Σ Λ 

23. Αν μια γωνία ενός ρόμβου είναι ορθή τότε είναι τετράγωνο. Σ Λ 

24. Ένα ορθογώνιο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές του ίσες είναι τετράγωνο. Σ Λ 

 

82. Ένα τετράγωνο οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως για να είναι οικοδομήσιμο πρέπει να έχει εμβαδόν 

τουλάχιστον  4  στρέμματα  (1 στρέμμα = 1.000 m2). Ποιο είναι το μήκος κάθε πλευράς του ;        
Αν το οικόπεδο είναι ορθογώνιο και η μία του πλευρά έχει μήκος  40 m , πόσο πρέπει να είναι το 
μήκος της άλλης πλευράς ώστε το οικόπεδο να είναι οικοδομήσιμο ; 

 
 
 
 

5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα 
 

83. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών τριγώνου είναι 
παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. 

Σ Λ 

2. Το τρίγωνο που έχει κορυφές τα μέσα των πλευρών τριγώνου ΑΒΓ, έχει πλευρές 
παράλληλες προς τις πλευρές του ΑΒΓ. 

Σ Λ 

3. Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς 
μια άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το μέσο της τρίτης  
πλευράς του. 

Σ Λ 

4. Τα μέσα των πλευρών τριγώνου  ΑΒΓ  σχηματίζουν τρίγωνο που οι πλευρές του 
είναι μισές των πλευρών του ΑΒΓ. 

Σ Λ 

5. Σε κάθε τρίγωνο μία διάμεσος το χωρίζει σε δύο τρίγωνα που η μια τους πλευρά 
είναι μισή μιας των πλευρών του αρχικού τριγώνου. 

Σ Λ 

6. Τα μέσα των πλευρών τετραπλεύρου είναι κορυφές παραλληλογράμμου. Σ Λ 

7. Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μία ευθεία ίσα τμήματα, θα 
ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει. 

Σ Λ 
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8. Τα μέσα των πλευρών παραλληλογράμμου σχηματίζουν ρόμβο. Σ Λ 

9. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από δύο 

παράλληλες ευθείες 
1 2ε και ε  είναι μία ευθεία  ε  παράλληλη προς τις 

1 2ε και ε , 

η οποία διέρχεται από τα μέσα των τμημάτων που έχουν τα άκρα τους στις δύο 

παράλληλες. Η ευθεία  ε  λέγεται μεσοπαράλληλος των 
1 2ε και ε . 

Σ Λ 

10. Τα μέσα των πλευρών ορθογωνίου σχηματίζουν τετράγωνο. Σ Λ 

11. Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η απόσταση 
από κάθε κορυφή είναι το  μισό  του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου. 

Σ Λ 

12. Τα μέσα των πλευρών ρόμβου σχηματίζουν ορθογώνιο. Σ Λ 
 

13. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  με διάμεσο  ΑΜ  και βαρύκεντρο  Θ  ισχύει :  
2

ΘΜ ΑΜ
3

= . Σ Λ 

14. Τα μέσα των πλευρών τετραγώνου σχηματίζουν τετράγωνο. Σ Λ 

15. Σε παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ  με κέντρο  Ο , τα μέσα των ΟΑ , ΟΒ , ΟΓ , ΟΔ  
σχηματίζουν ορθογώνιο. 

Σ Λ 

16. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  με διάμεσο  ΑΜ  και βαρύκεντρο  Θ  ισχύει :  2 ΘΜ ΑΘ = . Σ Λ 

17. Σε ορθογώνιο ΑΒΓΔ  με κέντρο  Ο , τα μέσα των ΟΑ , ΟΒ , ΟΓ , ΟΔ  σχηματίζουν 
ρόμβο. 

Σ Λ 

 

18. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  με διάμεσο  ΓΛ  και βαρύκεντρο  Θ  ισχύει :  
γ

2
ΘΓ μ

3
= . Σ Λ 

19. Σε ρόμβο  ΑΒΓΔ  με κέντρο  Ο , τα μέσα των ΟΑ , ΟΒ , ΟΓ , ΟΔ  σχηματίζουν 
ορθογώνιο. 

Σ Λ 

20. Οι παράλληλες, που άγονται από τις κορυφές ενός τριγώνου προς τις απέναντι 
πλευρές του, σχηματίζουν τρίγωνο, το οποίο έχει ως μέσα των πλευρών του τις 
κορυφές του αρχικού τριγώνου. 

Σ Λ 

21. Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο που λέγεται 
ορθόκεντρο του τριγώνου. 

Σ Λ 

22. Οι κορυφές Α, Β, Γ, τριγώνου ΑΒΓ και το ορθόκεντρό του  Η  αποτελούν 
ορθοκεντρική τετράδα, δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα σημεία είναι το ορθόκεντρο 
του τριγώνου, που ορίζεται από τα άλλα τρία σημεία. 

Σ Λ 

23. Η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής 
γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. 

Σ Λ 

24. Η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής 
γωνίας χωρίζει το τρίγωνο σε δύο ισόπλευρα τρίγωνα. 

Σ Λ 

25. Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία 
αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

Σ Λ 

26. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με  30 , τότε η απέναντι πλευρά 
του είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. 

Σ Λ 

27. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με  60 , τότε η προσκείμενη 
κάθετη πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας. 

Σ Λ 

28. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με  30 , τότε η διάμεσος που 
φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας χωρίζει το τρίγωνο σε δύο τρίγωνα 
όπου το ένα είναι ισόπλευρο και το άλλο ισοσκελές.. 

Σ Λ 

84. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  είναι  Β 2Γ=  . Προεκτείνουμε την  ΒΓ  προς το μέρος του  Β  και στην προέκταση 

παίρνουμε τμήμα  ΒΕ=ΑΒ . Αν  ΑΔ  το ύψος του  ΑΒΓ , να δειχθεί ότι  ΔΓ=ΔΕ. 
 

85. Δύο ορθογώνια τρίγωνα  ΑΒΓ  και  ΔΒΓ  έχουν κοινή υποτείνουσα  ΒΓ . Αν  Μ , Ν  τα μέσα των  ΒΓ  
και  ΑΔ  αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η  ΜΝ  είναι κάθετη στην  ΑΔ. 

 

86. Σε παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ  φέρουμε τις προβολές  Κ , Λ  των κορυφών  Β  και  Δ  στη διαγώνιο  
ΑΓ . Αν  Μ , Ν  τα μέσα των πλευρών  ΑΒ  και  ΓΔ  αντίστοιχα, να δείξετε ότι το τετράπλευρο  
ΜΚΝΛ  είναι παραλληλόγραμμο και ότι οι ευθείες  ΑΓ , ΒΔ  και  ΜΝ  συντρέχουν. 

 

87. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο με  Γ 30=   φέρουμε το ύψος ΑΔ . Να αποδείξετε ότι ΑΒ+ΑΓ=2(ΒΔ+ΑΔ) 
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88. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ   (Α 90 )=   με  Β Γ  φέρουμε το ύψος του  ΑΔ  και  

τη διάμεσό του  ΑΜ . Να αποδείξετε ότι : 

α) 1Α Γ=    β) 3Α Γ=  

γ) 2Α Β Γ= −  

δ) Αν  Γ 30=   τότε  
ΒΓ

ΜΔ
4

=   

ε) Αν  Γ 15=   τότε  
ΒΓ

ΑΔ
4

=  

 

 
  

89. Σε τρίγωνο  ΑΒΓ  είναι  Β 3Γ= . Αν  Δ  είναι το σημείο τομής της μεσοκαθέτου της  ΒΓ  με την  ΑΓ , 

να δείξετε ότι το τρίγωνο  ΑΒΔ  είναι ισοσκελές. 
 

90. Σε ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ  η γωνία  Β  είναι  30. Αν  ΑΔ  το ύψος του τριγώνου  ΑΒΓ , να 

αποδειχθεί ότι : ΒΔ=3ΔΓ. 
 

91. Έστω  Δ , Ε  οι προβολές του μέσου  Μ  της υποτείνουσας  ΒΓ , ορθογωνίου τριγώνου  ΑΒΓ , στις 
κάθετες πλευρές  ΑΒ  και  ΑΓ  αντίστοιχα . Αν  Κ , Λ  τα μέσα των  ΜΒ  και  ΜΓ , να αποδείξετε ότι : 

ΔΚ+ΕΛ=ΑΜ. 
 

92. Θεωρούμε τρίγωνο  ΑΒΓ  με  Β 2Γ=  , τη διχοτόμο του  ΒΔ  και το μέσο  Μ  της πλευράς του  ΑΓ . 
Η παράλληλος από το  Μ  προς τη  ΒΔ  τέμνει τη  ΒΓ  στο  Ε . Να δείξετε ότι : ΑΕ ΒΓ⊥ . 

 
 
 

5.10 Τραπέζιο − Ισοσκελές Τραπέζιο 
 

93. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

 1. Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει δύο απέναντι πλευρές 
παράλληλες. 

Σ Λ 

2. Οι παράλληλες πλευρές τραπεζίου λέγονται βάσεις του τραπεζίου. Σ Λ 

3. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα κάθετο στις βάσεις του τραπεζίου με τα άκρα του στους 
φορείς των βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου. 

Σ Λ 

4. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των διαγωνίων τραπεζίου λέγεται 
διάμεσος του τραπεζίου. 

Σ Λ 

5. Η διάμεσος τραπεζίου είναι παράλληλη στις βάσεις του, Σ Λ 

6. Η διάμεσος τραπεζίου είναι ίση με την ημιδιαφορά των βάσεών του. Σ Λ 

7. Κάθε διαγώνιος χωρίζει το τραπέζιο σε δύο ίσα τρίγωνα. Σ Λ 
 

8. Σε κάθε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  (ΑΒ // ΓΔ) , για τη διάμεσο  ΕΖ  ισχύει :  
ΑΓ ΒΔ

ΕΖ
2

+
= . Σ Λ 

 

9. Σε κάθε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  (ΑΒ // ΓΔ) , αν  Α 90=   , τότε  και  Δ 90=  . Σ Λ 

10. Η διάμεσος  ΕΖ  τραπεζίου  ΑΒΓΔ  διέρχεται από τα μέσα  Κ  και  Λ  των 
διαγωνίων του και το τμήμα  ΚΛ  είναι παράλληλο με τις βάσεις του και ίσο με την 
ημιδιαφορά των βάσεών του. 

Σ Λ 

11. Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο που οι παράλληλες πλευρές του είναι 
ίσες. 

Σ Λ 

12. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση είναι 
παραπληρωματικές. 

Σ Λ 

 

13. Σε κάθε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  (ΑΒ // ΓΔ) , ισχύει  Β Γ 180+ =  . Σ Λ 
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14. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιοί διχοτομούνται. Σ Λ 

15. Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση του είναι 
παραπληρωματικές. 

Σ Λ 

16. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο οι διαγώνιοί του είναι ίσες. Σ Λ 

17. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο αν προεκτείνουμε τις μη παράλληλες πλευρές του 
σχηματίζονται δύο ισοσκελή τρίγωνα 

Σ Λ 

18. Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν οι διαγώνιοί του είναι ίσες. Σ Λ 

19. Σε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  αν οι βάσεις του έχουν μήκη  ΑΒ = α , ΓΔ = 3α , τότε η 
διάμεσός του  ΕΖ  έχει μήκος  2α. 

Σ Λ 

20. Σε τραπέζιο  ΑΒΓΔ  αν οι βάσεις του έχουν μήκη  ΑΒ = α , ΓΔ = 3α , τότε το  ΚΛ  
που ενώνει τα μέσα  Κ  και  Λ  των διαγωνίων του είναι ίσο με τη πλευρά  ΑΒ. 

Σ Λ 

21. Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν οι διαγώνιοί του είναι κάθετες. Σ Λ 

22. Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ  οι μεσοκάθετοι των τριών πλευρών του διέρχονται από το 
ίδιο σημείο  Ο  που λέγεται περίκεντρο του  ΑΒΓ  και ο κύκλος  (Ο , ΟΑ)  λέγεται 
περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου. 

Σ Λ 

23. Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ  οι διχοτόμοι των τριών γωνιών του διέρχονται από το ίδιο 
σημείο  Ι  που λέγεται βαρύκεντρο του  ΑΒΓ. 

Σ Λ 

24. Σε κάθε τρίγωνο οι τρεις διάμεσοί του διέρχονται από το ίδιο σημείο  Θ  που 
λέγεται ορθόκεντρο του  ΑΒΓ. 

Σ Λ 

25. Σε κάθε τρίγωνο  ΑΒΓ  οι διχοτόμοι των τριών γωνιών του διέρχονται από το ίδιο 
σημείο  Ι  που λέγεται έγκεντρο του  ΑΒΓ  και ο κύκλος  με κέντρο το  I  και ακτίνα 
την κοινή απόσταση του I από τις τρεις πλευρές του, λέγεται εγγεγραμμένος 
κύκλος του τριγώνου. 

Σ Λ 

26. Σε κάθε τρίγωνο τα τρία ύψη του διέρχονται από το ίδιο σημείο  Η  που λέγεται 
ορθόκεντρο του  ΑΒΓ. 

Σ Λ 

27. Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο το περίκεντρο, το βαρύκεντρο, το έγκεντρο και το 
ορθόκεντρο ταυτίζονται. 

Σ Λ 

 

94.  Σε ισοσκελές τραπέζιο  ΑΒΓΔ  (ΑΒ // ΓΔ) , αν  Ο  είναι το σημείο τομής των διαγωνίων του να 
αποδείξετε ότι :             

α) Τα τρίγωνα  ΑΒΔ  και  ΑΓΔ  είναι ίσα.  β) Οι γωνίες  ΔΑΟ   και  ΓΒΟ  είναι ίσες.  

γ) Τα τρίγωνα  ΟΑΔ  και  ΟΒΓ  είναι ίσα.         
δ) Από τα  4  τρίγωνα που χωρίζουν οι διαγώνιες το τραπέζιο, τα  2  είναι ισοσκελή. 
  

 
 
 
 

5.13 Γενικές Ασκήσεις  
 

95. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις : 

1. Το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές παράλληλες λέγεται ___________________ 

2. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ______ και _________________. 

3. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του είναι _______. 

4. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του __________________. 

5. Το σημείο τομής των διαγωνίων παραλληλογράμμου είναι ________ συμμετρίας του. Για το 
λόγο αυτό λέγεται _________ του παραλληλογράμμου. 

6. Παράλληλα τμήματα που έχουν τα άκρα τους σε δύο παράλληλες ευθείες είναι _____. 

7. Αν τα τμήματα είναι κάθετα στις παράλληλες, το κοινό μήκος τους λέγεται _____________ 
των παραλλήλων. 

8. Ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις : 
α) Οι απέναντι πλευρές ανά δύο είναι ______. 
β) Οι απέναντι πλευρές ανά δύο είναι _____________. 
γ) Δύο απέναντι πλευρές του είναι _______ και ______________. 
δ) Οι απέναντι γωνίες ανά δύο είναι _______. 
ε) Οι διαγώνιοί του ________________. 
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9. Σε κάθε παραλληλόγραμμο δύο διαδοχικές γωνίες του είναι ___________________. 

10. Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοί του το χωρίζουν σε 4 ________________ τρίγωνα 
που ανά δύο είναι _____. 

11. Σε κάθε παραλληλόγραμμο μία διαγώνιός του το χωρίζει σε δύο ______ τρίγωνα. 

12. Ορθογώνιο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει μία γωνία _________. 

13. Όλες οι γωνίες του ορθογωνίου είναι _________. 

14. Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ______ και _________________. 

15. Σε κάθε ορθογώνιο οι απέναντι πλευρές του είναι ______ και _________________. 

16. Ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο, αν ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις : 
α) Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ________ γωνία. 
β) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναι _______. 
γ) Έχει τρεις γωνίες ________. 
δ) Όλες οι γωνίες του είναι _______. 
ε) Είναι παραλληλόγραμμο και τα μισά δύο διαγωνίων του είναι _____. 

17. Μία διαγώνιος χωρίζει ένα ορθογώνιο σε δύο _____ τρίγωνα, που είναι ______________. 

18. Οι διαγώνιοι ενός ορθογωνίου το χωρίζουν σε 4 _________ τρίγωνα που ανά δύο είναι ___ 

19. Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο ______________ πλευρές ίσες. 

20. Όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ______. 

21. Οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται __________ και _______________. 

22. Οι διαγώνιοι του ρόμβου __________________ τις γωνίες του. 

23. Ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις : 
α) Έχει όλες τις πλευρές του ______. 
β) Είναι παραλληλόγραμμο και δύο ________________ πλευρές του είναι ίσες. 
γ) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του τέμνονται __________. 
δ) Είναι παραλληλόγραμμο και μία διαγώνιός του ______________ μία γωνία του. 

24. Μία διαγώνιος χωρίζει ένα ρόμβο σε δύο _____ τρίγωνα, που είναι ______________. 

25. Οι διαγώνιοι ενός ρόμβου τον χωρίζουν σε 4 ____________ τρίγωνα που είναι ____. 

26. Δύο διαδοχικές γωνίες ενός ρόμβου είναι _________________________. 

27. Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που είναι ______________ και _________. 

28. Σε κάθε τετράγωνο οι απέναντι πλευρές του είναι ________________. 

29. Σε κάθε τετράγωνο όλες οι πλευρές του είναι _______. 

30. Σε κάθε τετράγωνο όλες οι γωνίες του είναι _________. 

31. Σε κάθε τετράγωνο οι διαγώνιοί του είναι _______, τέμνονται __________, _____________ 
και διχοτομούν τις __________ του. 

32. Για να αποδείξουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο, αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι 
________________ και __________. 

33. Ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο, αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις : 
α) Μία γωνία του είναι _______ και δύο ______________ πλευρές του είναι ίσες. 
β) Μία γωνία του είναι _______ και μία διαγώνιός του _____________ μία γωνία του. 
γ) Μία γωνία του είναι _______ και οι διαγώνιοί του _____________. 
δ) Οι διαγώνιοί του είναι _______ και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι _______. 
ε) Οι διαγώνιοί του είναι _______ και η μία διχοτομεί μία _________ του. 
στ) Οι διαγώνιοί του είναι _______ και _____________. 

34. Μία διαγώνιος χωρίζει ένα τετράγωνο σε δύο _____ τρίγωνα, που είναι ______________ 
και ______________. 

35. Οι διαγώνιοι ενός τετραγώνου το χωρίζουν σε 4 _______________ και ______________ 
τρίγωνα που είναι ____. 

36. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο _________ τριγώνου είναι __________ 
προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το _______ της. 

37. Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία παράλληλη προς μια άλλη 
πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το ________ της τρίτης πλευράς του. 

38. Τα μέσα των πλευρών ενός τριγώνου ΑΒΓ σχηματίζουν τρίγωνο που οι πλευρές του είναι 
ίσες με το _______ των πλευρών του ΑΒΓ και είναι ______________ σε αυτές. 

39. Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μία ευθεία ίσα τμήματα, θα ορίζουν 
_____ τμήματα και σε κάθε άλλη _________ που τις τέμνει. 

40. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από δύο παράλληλες 
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ευθείες  
1 2ε  και  ε   είναι μία ευθεία  ε  ___________ προς τις  

1 2ε  και  ε  , η οποία διέρχεται 

από τα ______ των τμημάτων που έχουν τα άκρα τους στις δύο παράλληλες. Η ευθεία  ε  

λέγεται _____________________ των  
1 2ε  και  ε . 

41. Τα μέσα των πλευρών ενός τετραπλεύρου είναι κορυφές ______________________. 

42. Τα μέσα των πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι κορυφές ______________________. 

43. Τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι κορυφές ________________. 

44. Τα μέσα των πλευρών ενός ρόμβου είναι κορυφές ________________. 

45. Τα μέσα των πλευρών ενός τετραγώνου είναι κορυφές _________________. 

46. Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ, που λέγεται _______________ 
(ή κέντρο _________) του τριγώνου και του οποίου η απόσταση από κάθε ___________ 

είναι τα 
2

3
 του μήκους της αντίστοιχης _____________. 

47. Η απόσταση του βαρυκέντρου Θ ενός τριγώνου ΑΒΓ από κάθε μέσο μιας __________  του 

ισούται με το  
1

3
 του μήκους της αντίστοιχης _______________. 

48. Οι παράλληλες, που άγονται από τις κορυφές ενός τριγώνου προς τις απέναντι πλευρές 
του, σχηματίζουν τρίγωνο, το οποίο έχει ως μέσα των πλευρών του τις _____________ του 
αρχικού τριγώνου. 

49. Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο _________ που λέγεται 
________________ του τριγώνου. 

50. Όταν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, το ορθόκεντρο είναι η κορυφή της __________ γωνίας, 
ενώ σε αμβλυγώνιο τρίγωνο το ορθόκεντρο βρίσκεται _________ του τριγώνου. 

51. Οι κορυφές Α , Β , Γ, τριγώνου ΑΒΓ και το ορθόκεντρό του Η αποτελούν ορθοκεντρική 
τετράδα, δηλαδή κάθε ένα από αυτά τα σημεία είναι το _____________ του τριγώνου, που 
ορίζεται από τα άλλα _____ σημεία. 

52. Η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας είναι ίση 
με το ________ της υποτείνουσας. 

53. Η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της ορθής γωνίας το 
χωρίζει σε δύο _____________ τρίγωνα. 

54. Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία αντιστοιχεί, τότε το 
τρίγωνο είναι _______________ με υποτείνουσα την ___________ αυτή. 

55. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30, τότε η απέναντι πλευρά του είναι το 
μισό της ____________________ και αντίστροφα. 

56. Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 60, τότε η προσκείμενη κάθετη πλευρά 
του είναι το ________ της υποτείνουσας. 

57. Το μέσο της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου τριγώνου ___________ από τις τρεις κορυφές  

58. Το περίκεντρο ενός ορθογωνίου τριγώνου βρίσκεται στο ______ της υποτείνουσας. 

59. Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές _______________. 

60. Οι παράλληλες πλευρές του τραπεζίου λέγονται ___________ του τραπεζίου. 

61. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα κάθετο στις βάσεις του τραπεζίου με τα άκρα του στους φορείς 
των βάσεων λέγεται _________ του τραπεζίου. 

62. Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων πλευρών ενός τραπεζίου 
λέγεται _______________ του τραπεζίου. 

63. Η διάμεσος του τραπεζίου είναι ________________ προς τις βάσεις του και ίση με το 
_______________________ τους. 

64. Η διάμεσος τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα Κ και Λ των διαγωνίων του και το τμήμα ΚΛ 
είναι _____________ με τις βάσεις του και ίσο με την ________________ των βάσεών του. 

65. Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο του οποίου οι μη παράλληλες πλευρές είναι ______ 

66. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο, οι ___________ που πρόσκεινται σε μια βάση είναι ίσες. 

67. Σε κάθε ισοσκελές τραπέζιο, οι διαγώνιοί του είναι ________. 

68. Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις : 
α) Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση του είναι ________. 
β) Οι ________________ του είναι ίσες. 

69. Σε ένα τρίγωνο οι μεσοκάθετοι των πλευρών του, οι διχοτόμοι των γωνιών του, οι διάμεσοι 
και τα ύψη του αποτελούν τριάδες συντρεχουσών ___________. 

70. Σε κάθε τρίγωνο το κοινό σημείο των τριών μεσοκαθέτων του λέγεται _________________. 
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71. Ο κύκλος που διέρχεται από τις 3 κορυφές του λέγεται _______________________ κύκλος 

72. Σε κάθε τρίγωνο το κοινό σημείο των τριών διχοτόμων των γωνιών του λέγεται __________ 

73. Ο κύκλος που εφάπτεται στις 3 πλευρές τριγώνου λέγεται _____________________ κύκλος 

74. Σε κάθε τρίγωνο το κοινό σημείο των τριών διαμέσων του λέγεται __________________. 

75. Σε κάθε τρίγωνο το κοινό σημείο των τριών υψών του λέγεται ___________________. 
  
 

 

 

 

 

Ασκήσεις του Βιβλίου 
που πρέπει να λυθούν 

 
 

Κεφ. 3 Τρίγωνα 
 

§ 3.1 - 3.2 – Σελ. 43 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2  
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  2 / 3 
 

§ 3.3 – 3.4 – Σελ. 48 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3  
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  3 
Σύνθετα Θέματα :  3 
 

§ 3.5 - 3.6 – Σελ. 53 − 54 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3  
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 4 / 5 /  
Σύνθετα Θέματα :  1  
 

§ 3.14 - 3.15 – Σελ. 68 − 69 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 3  
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 
 

§ 3.16 – Σελ. 71 − 72 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2  
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 3 
 

§ 3.17 - 3.18 – Σελ. 76 
Γενικές Ασκήσεις :  2 / 6 
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Κεφ. 4 Παράλληλες Ευθείες 
 

§ 4.1 - 4.5 – Σελ. 87 − 88 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Σύνθετα Θέματα :  2 / 4 
 

§ 4.6 - 4.8 – Σελ. 92 − 93 − 94 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5  
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 
Σύνθετα Θέματα :  1 / 2 / 3 / 4 / 7 
Γενικές Ασκήσεις :   3 
 
 

Κεφ. 5 Παραλληλόγραμμα − Τραπέζια 
 

§ 5.1 - 5.2 – Σελ. 104 − 105 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 
Σύνθετα Θέματα :  1 / 2 / 3 / 4 
 

§ 5.3 - 5.5 – Σελ. 108 − 109 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 / 6 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 
Σύνθετα Θέματα :  1 / 2 / 3 
 

§ 5.6 - 5.9 – Σελ. 115 − 117 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 7 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 
Σύνθετα Θέματα :  1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 
 

§ 5.10 - 5.11 – Σελ. 119 − 120 
Ερωτήσεις Κατανόησης :  1 / 2 / 3 / 4 
Ασκήσεις Εμπέδωσης :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
Αποδεικτικές Ασκήσεις :  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 
Σύνθετα Θέματα :  1 / 2 


