
 

 

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΑϋΛΥΚΕΙΟΥ:     ΕΡΓΑΣΙΑ  Νο 3  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - 5ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
1. Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ με την ζνδειξη ςωςτή (Σ)  
ή λάθοσ (Λ). 
α. Κάθε ορθογϊνιο τρίγωνο ζχει μία γωνία ίςη με 45⁰. 

β. Ζνα τετράπλευρο μπορεί να ζχει κάθετεσ διαγϊνιουσ και να μην είναι 
ρόμβοσ.  
γ. Ζνα τετράπλευρο είναι ρόμβοσ αν είναι παραλληλόγραμμο και δφο 
διαδοχικζσ πλευρζσ του είναι ίςεσ  
δ. Σε  κάθε  πολφγωνο  με  ν – πλευρζσ  το  άθροιςμα  των  γωνιϊν  του  είναι 
(2ν +4)  ορθζσ.                                
ε. Οι διαγϊνιοι του ορθογωνίου παραλληλογράμμου τζμνονται κάθετα. 
  
 

2. Στο παρακάτω ςχήμα, η ημιευθεία  Αχ είναι παράλληλη ςτη ΒΓ  και η γωνία 

B̂ x


  =300. 

α. Να αποδείξετε ότι η Αχ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ 


 .  

β. Να υπολογίςετε τισ γωνίεσ του τριγϊνου ΑΒΓ.                     
γ. Το τρίγωνο ΑΒΓ ωσ προσ τισ γωνίεσ είναι: 
       Α. Ορθογϊνιο.         Β. Οξυγϊνιο.      Γ.  Αμβλυγϊνιο.          
δ.  Το τρίγωνο ΑΒΓ ωσ προσ τισ πλευρζσ του είναι: 
        Δ. Ιςοςκελζσ.           Ε. Ιςόπλευρο.     Η. Σκαληνό.        
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3. Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διάμεςόσ του ΑΜ. Αν Δ το μζςο 
τησ  ΑΓ, φζρνουμε ΜΔ  και ςτην προζκταςη τησ ΜΔ  θεωροφμε ςημείο Ε ϊςτε 
ΜΔ=ΔΕ , να αποδείξετε ότι: 
 α. ΑΕ=ΒΜ 
 β. Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι ορθογϊνιο.  
 γ. Το τετράπλευρο ΑΒΜΕ είναι παραλληλόγραμμο . 
 δ.  Αν το Η είναι   το μζςο τησ  ΑΜ να αποδείξετε ότι η ΔΗ είναι κάθετη ςτην ΑΜ. 
 
 

4. Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ  και ΑΜ το φψοσ 
του ςτην πλευρά ΒΓ. Στην   προζκταςη του ΑΜ 
θεωροφμε τμήμα ΜΝ=ΑΜ . Στην προζκταςη του ΒΓ 
προσ το μζροσ  του Γ θεωροφμε τμήμα ΓΔ =ΒΓ. Να 
αποδείξετε ότι: 
     α) Το τετράπλευρο ΑΒΝΓ ρόμβοσ.   
     β) Το τρίγωνο ΑΔΝ είναι ιςοςκελζσ.   
     γ) Θ ΔΓ είναι διχοτόμοσ τησ γωνίασ   ΑΔΝ. 

     δ) Θ γωνία 090


     
 
 

5. Σε οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  


 =45⁰  φζρνουμε από τη κορυφή Α ευθεία (ε) 
παράλληλη ςτη ΒΓ.  Θ μεςοκάθετοσ τησ πλευράσ ΑΓ ςτο Μ τζμνει την (ε) ςτο Δ 
και την ΒΓ εςωτερικά ςτο Ε.  
 α) Να αποδείξετε ότι ΔΑ=ΔΓ και ΕΑ=ΕΓ.               (ε)                Α                            Δ 
β)Να ςυγκρίνετε τα τρίγωνα  ΑΜΔ και ΕΜΓ.   
 γ) Να αποδείξετε ότι το ΑΕ είναι φψοσ του τριγϊνου.  
 δ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΔΓΕ                                                                                                                  
είναι τετράγωνο.                                                                                               Μ    
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