
Τάξη Α΄  Γεωμετρία 
  Τόποι και Γενικές 
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77. Σε  τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τις ΑΒ και ΑΓ κατά ΒΔ = ΑΒ και ΓΕ = ΑΓ. 

Φέρνουμε Βχ ΑΒ και ΓψΑΓ ώστε να τέμνονται στο σημείο Κ. Να δείξετε ότι το 

ΚΔΕ είναι ισοσκελές. 

78. Δίνεται μια οξεία γωνία  χ Οψ


 με διχοτόμο την Οδ. Από τυχόν σημείο Μ της  

διχοτόμου  φέρνουμε  ΜΑΟχ, ΜΒΟΨ . Αν  η  ΜΒ   τέμνει την Οχ στο Γ και η 

ΜΑ  την Οψ στο Δ , να δείξετε ότι : α) ΜΑ=ΜΒ,  β) ΑΓ=ΒΔ . 

79. Στη διχοτόμο Οδ γωνίας  χ Οψ


 παίρνουμε σημεία Α, Β.    Αν  ΒΓ, ΒΔ  οι   αποστά-

σεις του  Β από τις πλευρές της  γωνίας   να αποδείξετε ότι  : ΑΓ=ΑΔ , και 

Γ Β = ΔΑΒ
 

Α . 

80. Στο διπλανό σχήμα να προσδιορίσετε σημείο 

της ευθείας ε το οποίο να ισαπέχει από τα Α 

και Β. Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

 

 

 

 

81. Στο διπλανό σχήμα να προσδιορίσετε σημείο της  

ευθείας ε το οποίο να ισαπέχει από τις  Οχ και Οψ. 

Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

82. Σε τρίγωνο ΑΒΓ η μεσοκάθετος της ΒΓ τέμνει την 

διχοτόμο της A


 στο Ζ και από το Ζ φέρνουμε 

ΖΔΑΒ και ΖΕΑΓ. Να δείξετε ότι : 

α. ΒΔ = ΓΕ ,  β. ΑΒ+ΑΓ = 2 ΑΔ, γ. ΑΖ μεσοκάθετη του ΔΕ. 

83. Αν Μ και Ν τυχαία σημείο στην διχοτόμο της Α γωνία ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ, 

να δείξετε ότι 


ΜΓΝMBN .  

84. Τα ύψη ΒΔ και ΓΕ ισοσκελούς τριγώνου  ΑΒΓ τέμνονται στο σημείο Η, να 

αποδείξετε ότι η ευθεία ΑΗ διχοτομεί τις  γωνίες 


A ,  ΒΗΓ


και τα τμήματα ΔΕ, ΒΓ 

ε x

ψ

O
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85. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Να  βρεθεί σημείο Μ στην πλευρά ΑΓ ώστε  

ΜΒ=ΜΓ. Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 

86. Που θα βρίσκεται  σημείο (να προσδιορίσετε πως θα το βρούμε )  που ισαπέχει 

από : 

α) 3 μη συνευθειακά σημεία,  β) από 3 ευθείες τεμνόμενες ανά 2 χωρίς να περνούν 

όλες από το ίδιο σημείο; 

87. Δίνεται ευθ. τμήμα ΑΒ και σημείο του Ρ τέτοιο ώστε ΑΡ=2ΡΒ. Προς το ίδιο μέρος 

του ΑΒ κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα  τρίγωνα ΑΡΓ και ΡΔΒ. Να  αποδειχθεί ότι 

:   

α) ΑΔ = ΒΓ  και β) η ΓΡ είναι μεσοκάθετος του ΗΔ όπου Η η προβολή του Γ στην 

ΑΒ. 

88. Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  φέρνουμε ΑχΑΒ και ΑψΑΓ έτσι ώστε η A


 να 

περιέχεται στις δύο ορθές. Στην Αχ παίρνουμε ΑΔ = ΑΒ και στη Αψ ΑΕ = ΑΓ. Αν Κ 

το μέσο του ΒΕ και Λ το μέσο του ΓΔ να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΚΛ είναι 

ορθογώνιο. 

89. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και ΒΓ μια διάμετρος του.  

Προεκτείνουμε την ΒΓ κατά ΒΔ = ΓΕ. 

Φέρνουμε την ακτίνα ΟΑΒΓ. Οι ΑΔ και ΑΕ τέμνουν το κύκλο στα Ζ και Η 

αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 

α. Το τίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές 

β. Το Ο ισαπέχει από τις ΑΔ, ΑΕ. 

γ. ΔΖ = ΕΗ.  

90. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και Κ το μέσο της βάσης του ΒΓ. Ο κύκλος (Κ, ΚΒ) 

τέμνει τις ΑΒ , ΑΓ στα Δ, Ε αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 

α. Το Κ ισαπέχει από τις ΑΒ, ΑΓ  

β. ΓΕ = ΒΔ. 

γ. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

91. Δίνεται κύκλος κέντρου Ο και τα σημεία του Α, Β, Γ, που ορίζουν ισοσκελές 

τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Από το μέσον Μ της ΒΓ φέρνουμε την ΜΔ κάθετο στην ΑΓ 

η οποία τέμνει τον κύκλο στα σημεία Ε και Ζ. Φέρνουμε την ΜΗ κάθετο στην ΑΒ 
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που τέμνει τον κύκλο στα σημεία Θ και Ι.  

Να δειξετε: α. ότι τα σημεία Α, Ο, Μ είναι συνευθειακά β. ότι οι χορδές ΕΖ=ΘΙ. 

92. Έστω ευθεία ε , σημείο Γ εκτός αυτής και σημείο Μ της ε. Αν Α είναι  το 

συμμετρικό του Γ ως προς την ε και Β το συμμετρικό του ως προς Μ τότε το ΑΒΓ 

είναι ορθογώνιο. 

93. Δίνεται ορθή γωνία χΟψ


 και σημείο Γ στο εσωτερικό της. Παίρνουμε σημεία  Α ,Β 

στις Οχ, Οψ αντίστοιχα. Ένα Κ το συμμετρικό του Γ ως προς την Οχ , Λ το 

συμμετρικό του Γ ως προς την Οψ να δείξετε ότι :α. τα Ο,Κ,Λ είναι συνευθειακά και 

β. η περίμετρος του ΑΒΓ είναι μικρότερη από 2(ΟΓ). 

94. Σε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι  A Γ
 

 = 180ο και έστω Μ, Ρ τα σημεία τομής των 

φορέων απέναντι πλευρών  του. Να δείξετε ότι οι διχοτόμοι των γωνιών στα Ρ,Μ 

τέμνονται κάθετα. 


