
 

 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ:        ΕΡΓΑΣΙΑ  Νο3   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
1.  Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν, γράφοντασ ςτο 
τετράδιό ςασ τη λέξη Σωςτό ή Λάθοσ 
i. Κάθε  τετράπλευρο που έχει τισ διαδοχικέσ γωνίεσ του παραπληρωματικέσ   
είναι παραλληλόγραμμο.  
ii. Αν ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ έχει ΑΒ=ΓΔ και ΒΓ//ΑΔ τότε είναι  
         παραλληλόγραμμο 
iii.Οι διαγώνιοι παραλληλογράμμου είναι ίςεσ 
iv. Ένα τετράπλευρο είναι   παραλληλόγραμμο   αν δυο απέναντι  πλευρέσ  
είναι παράλληλεσ.                                                                              
v.   Οι διαγώνιοι του ρόμβου είναι ίςοι.                                            
vi.  Οι διαγώνιοι ορθογωνίου τέμνονται κάθετα.                               
vii. . Ένα τετράπλευρο που έχει τρεισ πλευρέσ ίςεσ είναι ρόμβοσ.      
viii. Ένα τετράπλευρο που έχει τρεισ γωνίεσ του ορθέσ  
είναι  τετράγωνο.                                                                               
ix. Για να είναι ένα τετράπλευρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο  
πρέπει  να έχει δυο γωνίεσ ορθέσ.                                                     
x. Αν ςε έναν ρόμβο οι διαγώνιεσ είναι ίςεσ τότε είναι τετράγωνο.                                                                                
 
 

2. Να  ςυμπληρωθούν  με  τη  ςωςτή  λέξη  τα  παρακάτω  κενά: 
i.  Σε  κάθε  ______  οι  διαγώνιοι  διχοτομούν  τισ  γωνίεσ  του. 
ii.  Σε  κάθε  ______  οι  διαγώνιοι  είναι  ίςεσ. 
iii.  Αν  ένασ  ρόμβοσ  έχει  ίςεσ  ______  τότε  είναι τετράγωνο. 
iv.  Ένασ  ρόμβοσ  με  μια ______ είναι  τετράγωνο. 

     v.  Σε  κάθε  ______  οι  διαγώνιοι  διχοτομούνται. 
 
3. Σ' ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ οι γωνίεσ του είναι Â =80ο , B̂ =3x+10ο , 
ˆ 3 10ox   , ˆ 4 20ox   . Να εξετάςετε αν είναι παραλληλόγραμμο. 

 
4. Στο παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ είναι ΑΒ=4x-17 και ΓΔ=2x+13. Ποια είναι τα 
μήκη των πλευρών ΑΒ και ΓΔ. 
 



 

 

5.  Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ ςτο οποίο ιςχύει 
ΒΓ=2ΑΒ και έςτω Μ το μέςο τησ ΒΓ. Αν η ΑΔ  
είναι διάμεςοσ του τριγώνου ΑΒΜ και Ε 
ςημείο ςτην προέκταςή τησ ώςτε ΑΔ=ΔΕ.  
Να αποδείξετε ότι: 
α)Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΜ 
είναι παραλληλόγραμμο.  
β)Να αποδείξετε ότι MΕ=ΜΓ. 
γ)Φέρνουμε την  ΜΟ  κάθετη  ςτην  ΕΓ  και 
την προεκτείνουμε κατά  ίςο  τμήμα ΟΖ.  
Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΜΓΖ  
είναι ρόμβοσ.  
 
 
 
 

6. Θεωρούμε τετράγωνο ΑΒΓΔ και ςημεία Ε και 
Ζ ςτισ προεκτάςεισ των ΑΒ (προσ το Β) και  ΒΓ 
(προσ το Γ) αντίςτοιχα, ώςτε ΒΕ=ΓΖ. Να 
αποδείξετε ότι:  
α) Τα τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕΔ είναι ίςα.  
β) Οι γωνίεσ ΕΔΓ και ΑΖΒ είναι ίςεσ. 
γ)η ΔΕ είναι  κάθετη ςτην ΑΖ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


