
 

 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΑϋΛΤΚΕΙΟΤ:        ΕΡΓΑΙΑ  Νο 3  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………         ΟΝΟΜΑ………………………………   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………… 
 
   1.  Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά: 
      α) Οι  διαγϊνιοι  του  ορκογωνίου  είναι   ............        . 
     β)  Θ  διάμεςοσ  ορκογωνίου  τριγϊνου  που  φζρουμε  από  τθν  κορυφι  τθσ      
ορκισ  γωνίασ  είναι  ίςθ  με  το    ........... τθσ  υποτείνουςασ. 
     γ) Οι  φορείσ  των  υψϊν  ενόσ  τριγϊνου  διζρχονται  από  το  ίδιο  ςθμείο                                          
το  οποίο  ονομάηεται  ............    του  τριγϊνου          
    δ) Ζνα παραλλθλόγραμμο που ζχει δφο διαδοχικζσ πλευρζσ ίςεσ και μία του  
           γωνία ορκι είναι ............ 
    ε) Ζνα τετράπλευρο που ζχει τρεισ γωνίεσ του ορκζσ είναι........... 
    η) Σραπζηιο ονομάηεται το τετράπλευρο που ζχει δφο  ..........    πλευρζσ ...........    
Οι ..........      πλευρζσ λζγονται ..........          και θ απόςταςι τουσ λζγεται ...........  
Διάμεςοσ του τραπεηίου είναι το ευκφγραμμο τμιμα που ενϊνει τα .......... 
 των ..........                  πλευρϊν. 
θ)  Οι διάμεςοι ενόσ τριγϊνου διζρχονται από το ίδιο ςθμείο του οποίου θ 
απόςταςθ από κάκε κορυφι είναι τα   ..............          του μικουσ τθσ 
αντίςτοιχθσ διαμζςου.   Σο κοινό ςθμείο των διαμζςων ονομάηεται ..................       
του τριγϊνου. 
 

2.’ ζνα ορκογϊνιο  τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο)  με  ˆ 2


    φζρνουμε το φψοσ ΑΔ.  
Προεκτείνουμε  το φψοσ ΑΔ κατά ΔΕ=ΑΔ.  Από το Ε φζρνουμε  παράλλθλθ ςτθν 
ΑΒ  που τζμνει τθ  ΒΓ ςτο Η και τθν  ΑΓ ςτο Θ.  

Α. Να δείξετε ότι  


 =300.                                                                                
Β. Να δείξετε ότι ΑΒ=ΕΗ.                    
Γ. Να δείξετε ότι  το  τετράπλευρο ΑΒΕΗ είναι  ρόμβοσ.  

Δ.  Να δείξετε ότι  ΑΗ= 
2



 
, το Η είναι το μζςο τθσ ΒΓ και το Θ  είναι μζςο τθσ ΑΓ.                                            

Ε. Να δείξετε ότι το ΑΗΓ τρίγωνο είναι ιςοςκελζσ  και ότι ΗΘ= 
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3. Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ με ˆ ˆ  =90°, ΔΓ=2ΑΒ και ˆ ˆ3   . Από το Β φζρνουμε 
κάκετθ  ςτθ ΓΔ που τζμνει τθν ΑΓ ςτο ςθμείο Κ και τθν ΓΔ ςτο Ε. Επίςθσ 
φζρνουμε τθν ΑΕ που   τζμνει τθ ΒΔ ςτο ςθμείο Λ. Να 
αποδείξετε ότι:  

        α) ̂ =45°  
        β)   Σο τετράπλευρο ΑΒΓE είναι παραλλθλόγραμμο.   
        γ) Σο τρίγωνο  ΒΕΓ είναι ορκογϊνιο και ιςοςκελζσ. 
        δ) ΒΔ=ΑΕ και  ΑΔΒΓ. 

        ε) ΚΛ=
1

4
ΔΓ. 

 


