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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Α΄ Λυκείου 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΑΠΕΖΙΑ 

Ασκήσεις 
 

 
 
1. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ του οποίου οι διαγώνιες τέμνονται κάθετα. Αν Ε, Ζ, 
Η και Θ είναι τα μέσα των πλευρών του, να αποδείξετε ότι το ΕΖΗΘ είναι 
ορθογώνιο.  
 
2. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των ΒΑ και ΑΔ παίρνουμε 
σημεία Θ και Η αντίστοιχα, έτσι ώστε ΑΘ=ΔΗ. Να δειχθεί ότι ΘΓ=ΒΗ και ότι η 
γωνία ΒΚΓ είναι ορθή, όπου Κ είναι το σημείο τομής των ΘΓ και ΒΗ.  
 
3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και φέρουμε τη διάμεσο ΑΚ που έχει μέσο το σημείο Μ. 
Αν η ΒΜ τέμνει την ΑΓ στο Θ, να δειχθεί ότι 3ΑΘ = ΑΓ.  
 
4. Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών του ΑΒ και ΒΓ 
παίρνουμε σημεία Κ και Λ ώστε ΑΚ=ΓΛ. Αν φέρουμε τις ΛΝ//ΔΚ και ΚΝ//ΔΛ, να 
αποδείξετε ότι η γωνία ΚΝΛ είναι ορθή.  
 
5. Σε ένα κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ, να δειχθεί ότι το τμήμα που ενώνουν τα 
μέσα δύο απέναντι πλευρών και το τμήμα που ενώνει τα μέσα των διαγωνίων 
έχουν κοινό μέσο.  
 
6. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και παίρνουμε στην ΑΓ τυχαίο 
σημείο Θ. Αν στην προέκταση της ΑΒ πάρουμε τμήμα ΒΗ = ΓΘ, να δειχθεί ότι η 
ΒΓ διέρχεται από το μέσο της ΗΘ.  
 
7. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, 
ΓΔ, ΔΑ παίρνουμε τα σημεία Κ, Λ, Μ, Ν έτσι ώστε ΒΚ = ΔΜ και ΓΛ = ΑΝ. Να 
δειχθεί ότι οι γωνίες ΚΛΜ και ΚΝΜ είναι ίσες.  
 
8. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και φέρουμε τα ύψη του ΒΚ και ΓΛ. Αν Δ είναι το μέσο 
της ΒΓ, να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΔΚΛ είναι ισοσκελές.  
 
9. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και εξωτερικά αυτού κατασκευάζουμε τα τετράγωνα 
ΑΒΚΛ και ΑΓΜΝ. Αν Δ είναι το μέσο της ΒΓ, να δειχθεί ότι ΛΝ = 2ΑΔ.  
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10. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η γωνία Β είναι διπλάσια από τη γωνία Γ και 
φέρουμε τη διχοτόμο ΒΚ. Αν από το μέσο Ε της ΑΓ φέρουμε την ΕΖ//ΒΚ, να 
δειχθεί ότι η ΑΖ είναι κάθετη στη ΒΓ.  
 
11. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) του οποίου οι διχοτόμοι των γωνιών Α και 
Δ τέμνονται στο Κ, ενώ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και Γ τέμνονται στο Λ. Να 
δειχθεί ότι ΚΛ//ΓΔ.  
 
12. Να δειχθεί ότι το άθροισμα των αποστάσεων των κορυφών ενός τριγώνου 
από τυχαία ευθεία ε που δεν τέμνει το τρίγωνο, ισούται με το άθροισμα των 
αποστάσεων των μέσων των πλευρών του από αυτή.  
 
 


