1. Στο σχήµα που ακολουθεί, η Αx είναι εφαπτοµένη του κύκλου (Ο, ρ) σε σηµείο του Α και
επιπλέον ισχύουν ΓΑx =850 και ∆BA =400.
α) Να αποδείξετε ότι Β̂1 =45°.
β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ.

2. Στο ακόλουθο σχήµα, η εφαπτοµένη του κύκλου στην κορυφή Α του τριγώνου ΑΒΓ
σχηµατίζει γωνία φ=30ο µε την πλευρά ΑΒ. Αν το µέτρο του τόξου Β∆Γ είναι 160ο,
α) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.
β) να βρείτε το µέτρο του τόξου ΑΕΓ.

3. Σε ηµικύκλιο διαµέτρου ΑΒ προεκτείνουµε την ΒΑ προς το µέρος του Α και παίρνουµε ένα
σηµείο Γ. Θεωρούµε Ε ένα σηµείο του ηµικυκλίου και έστω ∆ το σηµείο τοµής του
τµήµατος ΓΕ µε το ηµικύκλιο. Αν το τµήµα Γ∆ ισούται µε το ΟΒ και η γωνία ΒΟΕ =45ο , να
υπολογίσετε τη γωνία ∆ΓΟ = x .

4. Στο ακόλουθο σχήµα η επίκεντρη γωνία ΒΟ∆ είναι 120ο
και η γωνία ΓΒΑ είναι 15ο.
α) Να υπολογίσετε τη γωνία ΒΓ∆.
β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ω είναι 45ο.

5. Σε κύκλο κέντρου Ο δίνονται οι χορδές ΑΒ και Α∆ τέτοιες ώστε η γωνία ΒΑ∆ να είναι 44ο.
Θεωρούµε τυχαίο σηµείο Γ του κύκλου και
σχηµατίζουµε το τετράπλευρο ΒΓ∆Ο.
α) Να υπολογίσετε τη γωνία x.
β) Να αποδείξετε ότι η γωνία y είναι 136ο.

6. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούµε τρεις διαδοχικές ίσες γωνίες ΑΟΒ, ΒΟΓ και ΓΟΑ .
α) Να αποδείξετε ότι η προέκταση της ακτίνας ΑΟ διχοτοµεί
τη γωνία ΒΟΓ.
β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις πλευρές
του.
γ) Αν µε κέντρο Ο και ακτίνα ΟΚ όπου Κ το µέσο της
ακτίνας ΟΑ, γράψουµε έναν άλλο κύκλο που θα τέµνει
τις ακτίνες ΟΒ και ΟΓ στα σηµεία Λ και Μ αντίστοιχα,
τότε τα τόξα ΚΜ και ΑΒ είναι ίσα; ∆ικαιολογήστε την
απάντησή σας.

7. Θεωρούµε κύκλο διαµέτρου ΒΓ. Φέρουµε την εφαπτοµένη του κύκλου σε σηµείο του Α
ώστε να σχηµατίζει µε τη χορδή ΑΓ γωνία 45ο. Φέρουµε επίσης µια παράλληλη ευθεία στη
ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο ∆ και την ΑΓ στο Ε.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΓ.
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕ∆ είναι
ισοσκελές τραπέζιο και να υπολογίσετε τις γωνίες
του.

8. ∆ίνονται δυο ίσοι κύκλοι (Ο,ρ) και (Κ,ρ) µε ΟΚ=ρ, οι οποίοι τέµνονται στα σηµεία Α
και ∆.
α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΟΑΚ είναι
ισόπλευρο.
β. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΚ.

9. Στο παρακάτω σχήµα η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου (O,ρ) στο σηµείο Γ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y και ω δικαιολογώντας σε κάθε περίπτωση την απάντηση
σας.
β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΟΑΓ ως προς
τις πλευρές.

10. Έστω κύκλος κέντρου Κ, µια διάµετρος του ΒΓ και σηµείο Α του κύκλου τέτοιο ώστε
ΒΑ=ΚΓ. Αν ∆ τυχαίο σηµείο του κύκλου διαφορετικό των Β και Γ.
α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ισόπλευρο.
β) να υπολογίσετε την γωνία Β∆Α.
γ) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ .

11. Έστω κύκλος κέντρου Ο και διαµέτρου ΒΓ. Θεωρούµε τα σηµεία Α και ∆ του κύκλου
εκατέρωθεν της ΒΓ, τέτοια ώστε το τόξο Β∆ να είναι διπλάσιο του τόξου ∆Γ.
Να υπολογίσετε:
α) το µέτρο x του τόξου Γ∆.
β) τη γωνία ΒΟ∆.
γ) τη γωνία ΒΑ∆.

12. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο Ο, και έστω ΑΒ µια διάµετρος του, Γ το µέσο του ενός
ηµικυκλίου του και ∆ τυχαίο σηµείο του άλλου. Στην προέκταση της ∆Β (προς το Β).
θεωρούµε σηµείο Ε ώστε ΒΕ=Α∆.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. Τα τρίγωνα Α∆Γ και ΒΕΓ είναι ίσα.
ii. Η Γ∆ είναι κάθετη στην ΓΕ.
β) Να αιτιολογήσετε γιατί, στην περίπτωση που το
σηµείο ∆ είναι το αντιδιαµετρικό του Γ, η ΓΕ
είναι εφαπτοµένη του κύκλου.

13. ∆ύο κύκλοι (Κ,ρ), (Λ,R) τέµνονται σε δύο σηµεία Α, Β. Αν Γ και ∆ είναι τα αντιδιαµετρικά
σηµεία του Α στους δύο κύκλους, τότε να αποδείξετε ότι:
α) ΑΒΓ =90o.
β) τα σηµεία Γ, Β, ∆ είναι συνευθειακά.
γ) το τετράπλευρο µε κορυφές τα σηµεία Κ, Λ, Γ, ∆
είναι τραπέζιο.

14. ∆ίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ που είναι εγγεγραµµένο στον κύκλο µε κέντρο Ο
και ακτίνα ρ. Τα τµήµατα ΓΖ και ΒΖ είναι τα εφαπτόµενα τµήµατα του κύκλου στα
σηµεία Γ και Β αντίστοιχα. Αν το τµήµα ΘΗ είναι κάθετο στο τµήµα ΑΖ στο Ζ , να
αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΖΒΓ είναι ισόπλευρο.
β) Το τετράπλευρο ΑΓΖΒ είναι ρόµβος.
γ) Το τετράπλευρο ΒΓΗΘ είναι τραπέζιο, µε
ΒΘ=ΒΖ και ΘΗ=2⋅ΒΓ.

15. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούµε τα ίσα τόξα ΑΒ και ΑΓ, το καθένα ίσο µε 120ο. Έστω ∆ και
Ε τα µέσα των τόξων ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.
β) Τα τρίγωνα ΑΖ∆ και ΑΗΕ είναι ίσα και να υπολογίσετε τις
γωνίες τους.
γ) Η χορδή ∆Ε τριχοτοµείται από τις χορδές ΑΒ και ΑΓ.

16. ∆ίνεται κύκλος (Ο,R) µε διάµετρο ΑΒ και δυο ευθείες ε1, ε2 εφαπτόµενες του κύκλου στα
άκρα της διαµέτρου ΑΒ. Έστω ότι, µια τρίτη ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου σε ένα σηµείο
του Ε και τέµνει τις ε1 και ε2 στα ∆ και Γ αντίστοιχα.
α) Αν το σηµείο Ε δεν είναι το µέσο του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι:
i. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι τραπέζιο.
ii. Γ∆=Α∆+ΒΓ.
β) Αν το σηµείο Ε βρίσκεται στο µέσον του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο
Α∆ΓΒ είναι ορθογώνιο. Στην περίπτωση αυτή να εκφράσετε την περίµετρο του
ορθογωνίου Α∆ΓΒ ως συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου.

17. Έστω ότι ο κύκλος (Ο, ρ) εφάπτεται των πλευρών του τριγώνου ΡΓΕ στα Α, ∆ και Β.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. ΡΓ=Γ∆+ΑΡ.
ii. ΡΓ−Γ∆=ΡΕ−∆Ε.
β) Αν ΑΓ=ΒΕ, να αποδείξετε ότι
i. Το τρίγωνο ΡΓΕ είναι ισοσκελές.
ii. Τα σηµεία Ρ, Ο και ∆ είναι συνευθειακά.

18. Θεωρούµε κύκλο κέντρου Ο και εξωτερικό σηµείο του Ρ. Από το Ρ φέρνουµε τα
εφαπτόµενα τµήµα ΡΑ και ΡΒ. Η διακεντρική ευθεία ΡΟ τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Λ. Η
εφαπτόµενη του κύκλου στο Λ τέµνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σηµεία Γ και ∆ αντίστοιχα.
Να αποδείξετε ότι:
α) το τρίγωνο ΡΓ∆ είναι ισοσκελές.
β) ΓΑ= ∆Β.
γ) η περίµετρος του τριγώνου ΡΓ∆ είναι ίση µε ΡΑ+ΡΒ.

19. Από σηµείο Μ εξωτερικό κύκλου (Ο,ρ) φέρνουµε τις εφαπτόµενες ΜΑ και ΜΒ του
κύκλου. Αν Γ είναι το συµµετρικό σηµείο του κέντρου Ο ως προς την ΜΒ, να αποδείξετε
ότι:
α) ΜΑ=ΜΒ=ΜΓ
β) AMΓ = 3ΒΜΓ
γ) το τετράπλευρο ΑΜΒΟ είναι εγγράψιµο σε κύκλο και
να προσδιορίσετε το κέντρο του κύκλου.

20. ∆ίνεται κύκλος (Ο, R) και µια επίκεντρη γωνία του ΑΟΒ =120ο. Οι εφαπτόµενες του
κύκλου στα σηµεία Α και Β τέµνονται στο σηµείο Ρ. Θεωρούµε σηµείο Μ του τόξου ΑΒ
και φέρουµε τις χορδές ΑΜ και ΒΜ, οι οποίες
προεκτεινόµενες τέµνουν τις ΡΒ και ΡΑ και στα
σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ισόπλευρο.
β) ΜΑΒ + ΜΒΑ =60ο.
γ) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΡΕB είναι ίσα.

21. ∆ίνεται ηµικύκλιο διαµέτρου ΑΒ και δύο χορδές του ΑΓ και Β∆, οι οποίες τέµνονται στο
σηµείο Ε. Φέρουµε. EZ⊥AB. Να αποδείξετε ότι:
α) Οι γωνίες ∆ΑΓ και ∆ΒΓ είναι ίσες.
β) Τα τετράπλευρα Α∆ΕΖ και ΕΖΒΓ είναι
εγγράψιµα.
γ) Η ΕΖ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆ΖΓ .

22. ∆ύο κύκλοι (Ο,ρ1), (Κ,ρ2) εφάπτονται εξωτερικά στο Ν. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στους
δυο κύκλους στα σηµεία Α, Β αντίστοιχα. Η κοινή εφαπτοµένη των κύκλων στο Ν τέµνει
την (ε) στο Μ. Να αποδείξετε ότι:
α) Το Μ είναι µέσον του ΑΒ.
β) ΟΜΚ =90ο.
γ) ΑΝΒ =90ο.

23. Έστω κύκλος (Ο, ρ) και Ε το µέσον του τόξου του ΒΓ. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στο κύκλο
στο Ε. Οι προεκτάσεις των ΟΒ, ΟΓ τέµνουν την ευθεία (ε) στα σηµεία Ζ και Η αντίστοιχα .
Να αποδείξετε ότι :
α) ΒΓ//ΖΗ
β) ΟΖ=ΟΗ
γ) Αν Β είναι το µέσον της ΟΖ:
ΖΟΗ
i. να αποδείξετε ότι ΒΕΖ =
.
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ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του
τριγώνου ΖΟΗ.

24. Έστω Α, Β, Γ συνευθειακά σηµεία µε ΑΒ=2ΒΓ. Θεωρούµε το µέσο Μ της ΑΒ. Προς το
ίδιο ηµιεπίπεδο κατασκευάζουµε τα ισόπλευρα τρίγωνα Α∆Β, ΒΕΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο Α∆ΕΒ είναι τραπέζιο (Α∆//ΒΕ).
β) Τα τρίγωνα ∆ΜΒ, ∆ΕΒ είναι ίσα.
γ) Το τετράπλευρο ∆ΜΒΕ είναι εγγράψιµο.

25. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Κατασκευάζουµε εξωτερικά του τριγώνου τα ισόπλευρα
τρίγωνα ΑΕΒ, ΑΓ∆. Ονοµάζουµε Ζ το σηµείο τοµής των ευθυγράµµων τµηµάτων Β∆, ΓΕ.
Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΑΒ∆ είναι ίσα και να
γράψετε τα ζεύγη των ίσων γωνιών
β) Τα τετράπλευρα ΑΖΓ∆, ΑΖΒΕ είναι
εγγράψιµα.
γ) Η γωνία ΒΖΓ είναι 120ο.

26. ∆ίνεται ορθή γωνία xOy =90ο και Α, Β σηµεία των ηµιευθειών Οy, Ox, µε ΟΑ=ΟΒ. Η (ε)
είναι ευθεία που διέρχεται από την κορυφή Ο και αφήνει τις ηµιευθείες Ox, Oy στο ίδιο
ηµιεπίπεδο. Η κάθετος από το σηµείο Α στην (ε) την τέµνει στο ∆ και η κάθετος από το
σηµείο Β στην (ε) την τέµνει στο Ε.
Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τρίγωνα ΟΑ∆ και ΟΕΒ είναι ίσα.
β) Α∆+ΒΕ=∆Ε.
∆Ε
γ) ΜΝ=
, όπου ΜΝ είναι το ευθύγραµµο
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τµήµα που ενώνει τα µέσα των ∆Ε και ΑΒ.
δ) Το τρίγωνο ∆ΜΕ είναι ορθογώνιο ισοσκελές.

27. Θεωρούµε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα σηµεία ∆ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ
αντίστοιχα, ώστε να είναι Α∆=ΓΕ. Έστω Ο το σηµείο τοµής των Γ∆ και ΒΕ.
α) Να αποδείξτε ότι:
i. ΒΕΓ = Γ∆Α .
ii. ΒΟΓ =120ο.
β) Να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΕΟ∆ είναι
εγγράψιµο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση
σας.

28. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και Α∆, ΒΕ τα ύψη του. Να αποδείξετε ότι:
α) ΒΓ=2Ε∆.
ˆ
Α
β) ΒΕ∆ = .
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γ) Το τετράπλευρο ΑΕ∆Β είναι εγγράψιµο.
δ) ΑΒΕ = Α∆Ε .

29. ∆ίνονται ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ∆ΒΓ µε Â = ∆ˆ =90ο και Μ, Ν τα µέσα των ΒΓ και
Α∆ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) ΑΜ=Μ∆.
β) Η ΜΝ είναι κάθετη στην Α∆.
γ) ΓΒ∆ = ΓΑ∆ .

30. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Έστω σηµείο Α εξωτερικό του κύκλου και τα
εφαπτόµενα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ ώστε να ισχύει ΒΑΓ =60ο. Έστω ότι η εφαπτοµένη του
κύκλου στο ∆ τέµνει τις ΑΒ και ΑΓ στα Ε και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο ΑΒΟΓ είναι εγγράψιµο µε
ΟΑ=2ΟΒ.
β) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισόπλευρο.
γ) 2ΖΒ=ΑΖ.
δ) Το τετράπλευρο ΕΖΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.

31. ∆ίνεται κύκλος (Ο, ρ) και ΑΓ µια διάµετρος του. Θεωρούµε τις χορδές Α∆=ΒΓ. Έστω Κ
και Λ τα µέσα των χορδών ∆Γ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:
α) Οι χορδές ΑΒ και ∆Γ είναι παράλληλες.
β) Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο.
γ) Η Β∆ είναι διάµετρος του κύκλου.
δ) Το τετράπλευρο ΟΛΓΚ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο.

32. Στις πλευρές Αx' και Ax γωνίας x'Ax θεωρούµε σηµεία Β και Γ ώστε ΑΒ=ΑΓ. Οι κάθετες
στις Αx' και Αx στα σηµεία Β και Γ αντίστοιχα, τέµνονται στο ∆. Αν οι ηµιευθείες Ay και
Az χωρίζουν τη γωνία x'Ax σε τρεις ίσες γωνίες και
τέµνουν τις Β∆ και ∆Γ στα σηµεία Ε και Ζ
αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο EAZ είναι ισοσκελές.
β) Το ∆ ανήκει στη διχοτόµο της γωνίας x'Ax.
γ) Οι γωνίες ΓΒ∆ και ΓΑ∆ είναι ίσες.

33. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και ο περιγεγραµµένος κύκλος (Ο,ρ) ώστε η διαγώνιος του ∆Β
να είναι διάµετρος του κύκλου. Η γωνία Β είναι διπλάσια της γωνίας ∆ και οι πλευρές ΑΒ
και ΒΓ είναι ίσες. Φέρουµε κάθετη στη Β∆ στο Ο, η οποία τέµνει τις πλευρές Α∆ και Γ∆
στα Ε και Ζ αντίστοιχα.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετράπλευρου ΑΒΓ∆.
β) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ∆ΑΒ και ∆ΓΒ.
γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΟ είναι ρόµβος.
δ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΟΕ είναι
εγγράψιµο σε κύκλο.

34. ∆ίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ ( Α̂ =90o) και ∆ΒΓ ( ∆ˆ =90ο) (όπου Α και ∆
εκατέρωθεν της ΒΓ) και το µέσο Μ της ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:
α) το τρίγωνο ΑΜ∆ είναι ισοσκελές.
β) ΑΜ∆ = 2ΑΓ∆ .
γ) ΓΒ∆ = ΓΑ∆ .

35. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) φέρουµε τη διχοτόµο του Α∆. ‘Έστω ∆Κ και ∆Ρ οι
προβολές του ∆ στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Η κάθετη της ΒΓ στο σηµείο ∆ τέµνει την
πλευρά ΑΓ στο Ε και την προέκταση της πλευράς ΑΒ (προς το Β) στο σηµείο Ζ.
α) Να αποδείξετε ότι:
i. Β̂ = ∆ΕΓ .
ii. ∆Ε=∆Β
β) Να υπολογίσετε τη γωνία ∆ΓΖ.

36. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) έχουµε ότι Β̂ =30ο. Φέρουµε το ύψος ΑΗ και τη
διάµεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ. Από την κορυφή Β φέρνουµε κάθετη στη διάµεσο ΑΜ, η
οποία την τέµνει στο σηµείο Ε όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Να αποδείξετε ότι:
ΑΒ
α) ΒΕ=
.
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β) ΑΗ=ΒΕ.
γ) το τετράπλευρο ΑΗΕΒ είναι εγγράψιµο
δ) ΕΗ//ΑΒ.

37. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R). Έστω σηµείο ∆ του τόξου
ΑΒ τέτοιο ώστε ∆Β⊥ΒΓ.
α) Να αποδείξετε ότι Α∆⊥ΑΓ.
β) Έστω Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο Α∆ΒΗ
είναι παραλληλόγραµµο.
ΑΗ
γ) Αν Μ το µέσον της ΒΓ, να αποδείξετε ότι ΟΜ=
.
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38. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουµε τα ύψη ΑΚ και ΓΛ. Αν Ε το µέσο της πλευράς ΑΓ τότε:
α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΕΛ είναι ισοσκελές.
β) Αν η γωνία Β είναι 80ο, να αποδείξετε ότι η ΚΛ είναι διχοτόµος της γωνίας ΒΚΕ.

