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ΘΕΜΑ Α  
Α1. Τι ονομάηουμε παραλλθλόγραμμο; 
Α2. Να γράψετε τουσ πζντε τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφμε να αποδείξουμε ότι ζνα 
τετράπλευρο είναι παραλλθλόγραμμο. 
Α3. Να αποδείξετε ότι ςε κάκε παραλλθλόγραμμο οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ. 
Α4. Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουκοφν, γράφοντασ ςτο φφλλο των απαντιςεϊν 
ςασ, δίπλα ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ ωστό, αν θ πρόταςθ είναι 
ςωςτι, ι Λάθος αν θ πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 
1. Σε κάκε παραλλθλόγραμμο δφο διαδοχικζσ του γωνίεσ είναι πάντοτε παραπλθρωματικζσ. 
2. Σε κάκε παραλλθλόγραμμο οι διαγϊνιζσ του είναι και διχοτόμοι των γωνιϊν του. 
3. Το κζντρο κάκε παραλλθλογράμμου ιςαπζχει από τισ κορυφζσ του. 
4. Σε κάκε παραλλθλόγραμμο οι απζναντι πλευρζσ του είναι ίςεσ. 
5. Οι απζναντι πλευρζσ ενόσ παραλλθλογράμμου ονομάηονται βάςεισ του. 

Μονάδες: 3 + 5 + 7 + 10 = 25  
 

ΘΕΜΑ Β 
B1. Δίνεται το διπλανό τετράπλευρο ΑΒΓΔ. 
α. Να δικαιολογιςετε ότι είναι παραλλθλόγραμμο. 
β. Να βρείτε τθν τιμι του χ. 
γ. Να υπολογίςετε το μζτρο τθσ γωνίασ Β. 

Β2. Δίνεται το διπλανό παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ και 
θ διαγϊνιόσ του ΒΔ. Φζρνουμε τισ προβολζσ ΑΕ και 
ΓΗ των κορυφϊν Α και Γ αντίςτοιχα ςτθ ΒΔ. Να 
αποδείξετε ότι: 
α. Τα τμιματα ΑΕ και ΓΗ είναι ίςα. 
β. Το τετράπλευρο ΑΕΓΗ είναι παραλλθλόγραμμο. 
γ.  Τα τμιματα ΒΔ και ΕΗ ζχουν κοινό μζςο.   

Μονάδες: (3 + 5 + 4) + (4 + 5 + 4) = 25 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Δίνονται δφο ίςοι κφκλοι (Κ, ρ) και (Λ, ρ) οι 
οποίοι εφάπτονται εξωτερικά ςτο ςθμείο Α. 
Θεωροφμε ςθμεία Β του κφκλου (Ο, ρ) και Γ 
του κφκλου (Κ, ρ) τζτοια ϊςτε θ γωνία ΒΑΓ να 
είναι ορκι.  

α. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΒΓ 
είναι παραλλθλόγραμμο. 
β. Αν θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ ΚΛΒ τζμνει τθν 
προζκταςθ τθσ ΚΓ ςτο Δ, να αποδείξετε ότι: 

ΒΑΘΜΟ 
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i. Τα τμιματα ΚΔ και ΚΛ είναι ίςα. 
ii. Το τετράπλευρο ΛΒΔΓ είναι παραλλθλόγραμμο. 
Γ2. Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ. Στθν προζκταςθ τθσ ΑΒ κεωροφμε ςθμείο Ε τζτοιο ϊςτε 
ΒΓ = ΒΕ και ςτθν προζκταςθ τθσ ΑΔ κεωροφμε ςθμείο Η τζτοιο ϊςτε ΓΔ = ΔΗ. 
α. Να αποδείξετε ότι οι γωνίεσ ΔΓΗ και ΒΓΕ είναι ίςεσ.  
β. Τα ςθμεία Η, Γ και Ε είναι ςυνευκειακά.  

Μονάδες: (5 + 5 + 5) + (5 + 5) =25 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ΒΔ, ΓE δφο διάμεςοί του. Θεωροφμε τισ προεκτάςεισ ΔΗ και ΕΘ των 
ΒΔ και ΓΕ αντίςτοιχα τζτοιεσ ϊςτε ΔΗ = ΒΔ και ΕΘ = ΕΓ. Να αποδείξετε ότι το Α 
 είναι μζςο του ευκυγράμμου τμιματοσ ΘΗ. 
Δ2. Δίνεται παραλλθλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ > ΑΔ. Θεωροφμε ςθμεία Κ και Λ των ΑΔ και ΑΒ 
αντίςτοιχα τζτοια ϊςτε ΑΛ = ΑΚ. Ζςτω Μ το μζςο του ΚΛ. Αν θ προζκταςθ του ΑΜ τζμνει τθν 
ΓΔ ςτο Ε, να αποδείξετε ότι: 
α. ΒΓ + ΓΕ = ΑΒ και 

β.  Ιςχφει ότι 2
 

    
Μονάδες: 10 +  (8 + 7) = 25 

  

 
 
 
 


