
 

 

                                                                                                                        

Ά Λυκείου 

Ασκήσεις Γεωμετρίας κεφάλαιο 3-4 

1) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και Μ το μέσο της βάσης ΒΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ,ΑΓ 

αντίστοιχα παίρνουμε τμήματα ΒΔ και ΓΕ ώστε ΒΔ=ΓΕ. 

     (α) να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΜΒΔ και ΜΓΕ είναι ίσα. 

      (β) να αποδείξετε ότι η γωνία ΜΔΕ είναι ίση με τη γωνία ΜΕΔ. 

2) Τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΔ και ΒΓ τέμνονται στο σημείο Ε έτσι ώστε ΑΕ=ΓΕ και ΒΕ=ΕΔ. 

(α) Να αποδείξτε ότι τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΓΔΕ είναι ίσα. 

(β) Να αποδείξετε ότι ΑΓ//ΒΔ 

(γ)να αποδείξετε ότι οι αποστάσεις ΕΗ και ΕΘ του σημείου Ε από τις πλευρές ΑΒ και ΓΔ αντίστοιχα ,είναι 

ίσες.  

(δ) αν οι προεκτάσεις των ΑΒ και ΓΔ προς το Α και Γ αντίστοιχα τέμνονται στο Ζ , να αποδείξετε ότι το 

τρίγωνο ΒΔΖ είναι ισοσκελές. 
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3) Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με (   = 90) και η διχοτόμος του ΒΔ. Από το Δ φέρνουμε ΔΕ κάθετο στην 

πλευρά ΒΓ που τέμνει την προέκταση της ΑΒ( προς το Α) στο Ζ.Να αποδείξετε ότι:  

(α)  ΒΕ=ΑΒ 

(β) το τρίγωνο ΒΓΖ είναι ισοσκελές. 

(γ) Αν επιπλέον η γωνία ΒΔΑ =55 μοίρες , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΓΔΕ. 

4) Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά ίσο τμήμα ΜΔ. Να αποδείξετε ότι 

:  

(α) τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΔ είναι ίσα. 

(β) τα σημεία Α και Δ ισαπέχουν από την πλευρά ΒΓ. 

5) Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι σημείο τομής των διχοτόμων των γωνιών     και    . Να 

αποδείξετε ότι : 

(α) το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές. 

(β) οι γωνίες       και      είναι ίσες. 

(γ) η ευθεία ΑΙ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΒΓ. 

6) Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουμε διχοτόμο ΑΔ και μια ευθεία ε παράλληλη προς την ΒΓ , που 

τέμνει τιε πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα . Να αποδείξετε ότι : 

(α) το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές. 

(β) τα τρίγωνα ΑΕΔ και ΑΖΔ είναι ίσα. 

7) Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ (προς το Α) τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ . Να 

αποδείξετε ότι : 

(α) τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίσα. 

(β) ΕΔ//ΒΓ 

8) Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και από ένα σημείο Ρ εκτός αυτού φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΡΑ και ΡΒ . 

Το τμήμα ΡΟ τέμνει τον κύκλο στο σημείο Μ και η εφαπτόμενη του κύκλου στο Μ τέμνει τα ΡΑ και ΡΒ στα 

σημεία Δ και Γ αντίστοιχα. 



 

 

(α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΡΓΔ είναι ισοσκελές. 

(β) Αν η γωνία ΑΡΒ είναι 400 να υπολογίσετε τη γωνία ΑΟΒ. 

(γ) να γράψετε τη περίμετρο του τριγώνου ΡΓΔ ως συνάρτηση των τμημάτων ΡΑ και ΓΔ. 

9) Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  =900 ) . Έστω ότι η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας Α και η ΔΕ//ΑΒ . Αν η 

γωνία   = 200+  , 

(α) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ και τις γωνίες      και     . 

(β) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές. 

10) Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ . Έστω Αχ  εξωτερική διχοτόμος . Από την κορυφή Β φέρουμε ευθεία 

παράλληλη στην Αχ , η οποία τέμνει την πλευρά ΑΓ στο σημείο Δ. Αν η γωνία Αεξ=1200. Να αποδείξετε ότι : 

(α) η γωνία     =600 

(β)το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισόπλευρο 

(γ) ΑΓ-ΑΒ=ΔΓ 

(δ) αν η γωνία      είναι διπλάσια της γωνίας    του τριγώνου ΑΒΓ , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου 

ΒΔΓ. 
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