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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑϋΛΥΚΕΙΟΥ:        ΕΡΓΑΣΙΑ  Νο 4  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
 1. Αν ςε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ̂ =600 και θ ̂  είναι διπλάςια τθσ ̂ , τότε 
χαρακτθρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ αλθκείσ ι ψευδείσ: 
          α. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςόπλευρο.                                        Σ                  Λ 
          β. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορκογϊνιο.                                        Σ                  Λ 
          γ. Θ μικρότερθ πλευρά είναι θ ΑΒ.                                           Σ                  Λ 

          δ. Ιςχφει ΑΓ=
ΒΓ

2
.                                                                          Σ                  Λ 

 
2.  Να Συμπλθρϊςτε τα κενά ςτισ  παρακάτω προτάςεισ: 

α) Το παραλλθλόγραμμο που ζχει ίςεσ διαγωνίουσ λζγεται …………………. 

β) Το παραλλθλόγραμμο που είναι ορκογϊνιο και ρόμβοσ λζγεται …………. 

γ) Στο τετράγωνο οι διαγϊνιοι ζχουν τισ παρακάτω ιδιότθτεσ:  

i)    ........................................................  

ii)   ........................................................  

iii)  ........................................................  

 δ)Κάκε ςθμείο που ιςαπζχει από τα άκρα ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ ανικει 

ςτθν ……………………………… 

ε) Κάκε εςωτερικό ςθμείο μιασ γωνίασ που ιςαπζχει από τισ πλευρζσ είναι 

ςθμείο τθσ……………………………. 

στ)  Το φψοσ που αντιςτοιχεί ςτθν βάςθ ιςοςκελοφσ τριγϊνου είναι 

…………............     και    ………………… 

ζ) Κάκε εξωτερικι γωνία ενόσ τριγϊνου ιςοφται  

…………………………………………………………………………….. 
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2.  Ζςτω ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Â =90o και B̂ =30o. Αν τα ςθμεία Ε και Δ 
είναι τα μζςα των ΑΒ και ΒΓ αντίςτοιχα με ΕΔ=1, να υπολογίςετε τα τμιματα: 
     Α.   α) ΑΓ=…  
            β) ΒΓ=…..  
            γ) ΑΔ=…..  
            Να δικαιολογιςετε τισ απαντιςεισ ςασ. 
     Β. Φζρνουμε το φψοσ ΑΗ . 
Να υπολογίςετε το τμιμα ΓΗ. 
Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 
 
 

3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα ςθμεία Δ και Ε είναι τα 
μζςα των πλευρϊν ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα.  Επιπλζον 
ιςχφουν ΑΔ=ΕΔ=ΔΒ με ΑΕ=8 και ΔΒ=10 .  
α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι   
       ορκογϊνιο.   
 β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι 
ιςοςκελζσ.   
 γ) Να υπολογίςετε τθν περίμετρο του τριγϊνου ΑΒΓ. 
 
 

 

4. Ζςτω ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με B̂ =90ο και Η το μζςο του ΑΓ.  
Με υποτείνουςα το ΑΓ  καταςκευάηουμε ορκογϊνιο ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΔΓ με 

̂=90o . 
 α) Να αποδείξετε ότι ΒΗ = ΔΗ .  
β) Αν Ε μζςο τθσ ΑΔ και Θ μζςο τθσ ΔΓ  να δείξετε 
ότι το τετράπλευρο ΔΕΗΘ  είναι τετράγωνο. 
  γ) Αν ˆ=30o, να υπολογίςετε τισ  γωνίεσ ΒΑΔ 
και ΒΓΔ . 
δ) Να αποδείξετε ότι θ ΒΕ είναι μεςοκάκετοσ τθσ 
ΑΗ. 
 
 
 
 

 


