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ΓΩΝΗΔ… 

 
Οξηζκόο: Έζησ Ορ θαη Ος δύν εκηεπζείεο πνπ δελ 

έρνπλ θνηλό θνξέα θαη έζησ p ην εκηεπίπεδν πνπ έρεη αθκή ηνλ 

θνξέα ηεο Oρ θαη πεξηέρεη ηελ Ος θαη q ην εκηεπίπεδν πνπ έρεη 

αθκή ηνλ θνξέα ηεο Ος θαη πεξηέρεη ηελ Ορ. 

 Ολνκάδνπκε (θπξηή) γσλία ην ζύλνιν ησλ θνηλώλ 

ζεκείσλ ησλ εκηεπηπέδσλ p θαη q. 

 Τν ζεκείν Ο ιέγεηαη θνξπθή ηεο γσλίαο θαη νη 

εκηεπζείεο Ορ, Ος ιέγνληαη πιεπξέο ηεο γσλίαο. 

 Τα ζεκεία κηαο γσλίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο πιεπξέο 

ηεο ιέγνληαη εζσηεξηθά. 
 

 

Δίδε γσληώλ: 

 

 Δπζεία γσλία ιέγεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο νη πιεπξέο Ορ                

θαη Ος είλαη αληηθείκελεο εκηεπζείεο(δει. ε κηα είλαη 

πξνέθηαζε ηεο άιιεο) 

 

 

 Πιήξεο γσλία ιέγεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ηα ζεκεία 

είλαη όια ηα ζεκεία ηνπ επηπέδνπ. 

 

 

 Μεδεληθή γσλία ιέγεηαη ε γσλία ηεο νπνίαο ηα ζεκεία 

είλαη ηα ζεκεία κηαο εκηεπζείαο θαη κόλν απηά. 

 

 

Οξηζκόο:  Δηρνηόκνο κηα γσλίαο 


  νλνκάδεηαη ε 

εκηεπζεία Οδ πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γσλίαο θαη ε 

νπνία είλαη ηέηνηα ώζηε  .


  

 

 
ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΧΟΤΟΜΟ! 

 

 

 
 

 

 

Οξζή νλνκάδεηαη ε γσλία ε νπνία είλαη ίζε κε ην κηζό 

κηαο επζείαο γσλίαο. 

(ζπκβνιίδνπκε: L1


 ) 
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Ομεία νλνκάδεηαη ε γσλία πνπ είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

νξζή γσλία. 

(ζπκβνιίδνπκε: L1


 ) 

 

 

 

      

 

Ακβιεία νλνκάδεηαη ε γσλία πνπ είλαη κεγαιύηεξε από 

ηελ νξζή γσλία. 

(ζπκβνιίδνπκε: L1


 ) 

 

 

 

 

 

Γύν ηεκλόκελεο επζείεο ε θαη ε΄ νλνκάδνληαη θάζεηεο, 

όηαλ ζρεκαηίδνπλ νξζή γσλία. 

Αλ ε θαη ε΄ επζείεο θάζεηεο, ηόηε γξάθνπκε (ζπκβνιίδνπκε) 

ε ε΄. 

 

 

 

 

Γύν γσλίεο νλνκάδνληαη θαηαθνξπθήλ, όηαλ έρνπλ 

θνηλή θνξπθή θαη νη πιεπξέο ηεο κίαο είλαη πξνεθηάζεηο ησλ 

πιεπξώλ ηεο άιιεο. Σην δηπιαλό ζρήκα, αλ ρρ΄ θαη ςς΄ δύν 

ηεκλόκελεο επζείεο, ηόηε νη γσλίεο  ΄΄ 


 , είλαη 

θαηαθνξπθήλ. Τν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο γσλίεο 

., 


 ΄΄  

 

  

 

 

Γύν γσλίεο ιέγνληαη παξαπιεξσκαηηθέο όηαλ έρνπλ 

άζξνηζκα κηα επζεία γσλία. 

(αλ δύν γσλίεο είλαη παξαπιεξσκαηηθέο ηόηε ιέκε πσο ε κία 

είλαη παξαπιήξσκα ηεο άιιεο)   

 

  

Γύν γσλίεο ιέγνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο  όηαλ έρνπλ 

άζξνηζκα ίζν κε κηα νξζή γσλία. 

(αλ δύν γσλίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο, ηόηε ιέκε πσο ε κία 

είλαη ζπκπιήξσκα ηεο άιιεο) 
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Γύν γσλίεο ιέγνληαη εθεμήο ή δηαδνρηθέο, όηαλ  

1. έρνπλ κηα θνηλή πιεπξά, 

2. έρνπλ θνηλή θνξπθή θαη 

3. δελ έρνπλ θνηλά εζσηεξηθά ζεκεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     z


  ,  εθεμήο γσλίεο              ΄z


  ,  όρη εθεμήο γσλίεο           zt


 ,  όρη εθεμήο γσλίεο 

                                                                                           zt


  ,  όρη εθεμήο γσλίεο 

 

 Γύν θαηαθνξπθήλ γσλίεο είλαη ίζεο. 

 

 Οη δηρνηόκνη δύν θαηαθνξπθήλ γσληώλ είλαη αληηθείκελεο εκηεπζείεο. 

 

 Οη δηρνηόκνη δύν εθεμήο θαη παξαπιεξσκαηηθώλ γσληώλ είλαη θάζεηεο εκηεπζείεο. 

 

 

 

Μεζνθάζεηε επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ νλνκάδεηαη ε 

επζεία ε πνπ είλαη θάζεηε ζην ΑΒ θαη δηέξρεηαη από ην   

   κέζν ηνπ Μ. 

  Αλ ε επζεία ε είλαη κεζνθάζεηε ηνπ ΑΒ, ηόηε ηα ζεκεία    

  Α,Β νλνκάδνληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ ε. 

 

 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΤΚΛΟΤ 

 
Κύθινο κε θέληξν ην ζεκείν Ο θαη αθηίλα ην 

επζύγξακκν ηκήκα πνπ έρεη κήθνο ξ ιέγεηαη ην ζύλνιν ησλ 

ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ πνπ απέρνπλ από ην Ο απόζηαζε ξ. 

Ο θύθινο κε θέληξν Ο θαη αθηίλα ξ ζπκβνιίδεηαη κε 

(Ο,ξ). Κάζε ζεκείν Μ γηα ην νπνίν είλαη (ΟΜ)<ξ ιέγεηαη 

εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ θύθινπ (Ο,ξ), ελώ θάζε ζεκείν Ν γηα 

ην νπνίν είλαη (ΟΝ)>ξ ιέγεηαη εμσηεξηθό ζεκείν ηνπ θύθινπ 

(Ο,ξ). 
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    Α:ζεκείν ηνπ θύθινπ 
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Κπθιηθόο δίζθνο  νλνκάδεηαη ην ζρήκα πνπ 

απνηειείηαη από ηα ζεκεία ελόο θύθινπ (Ο,ξ) θαη από ην 

ζύλνιν ησλ εζσηεξηθώλ ζεκείσλ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Υνξδή ελόο θύθινπ (Ο,ξ) ιέγεηαη θάζε επζύγξακκν 

ηκήκα ΑΒ πνπ ηα άθξα ηνπ είλαη ζεκεία ηνπ θύθινπ. 

 

Γηάκεηξνο ελόο θύθινπ (Ο,ξ) ιέγεηαη θάζε ρνξδή ηνπ 

θύθινπ πνπ δηέξρεηαη από ην θέληξν ηνπ.(Αλ ΑΓ δηάκεηξνο 

ηόηε ηα ζεκεία Α θαη Γ νλνκάδνληαη αληηδηακεηξηθά). 

 

Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη κηα δηάκεηξν θαη ηελ αθηίλα  ελόο θύθινπ 

είλαη: (δηάκεηξνο)=2(αθηίλα). 

 

  

 

            Γύν θύθινη (Ο,ξ) θαη (Ο΄,ξ΄) ιέγνληαη ίζνη όηαλ έρνπλ 

ίζεο αθηίλεο, δειαδή (Ο,ξ)=(Ο΄ξ΄) ξ=ξ΄. 

(ίζνη θύθινη κε ηελ έλλνηα όηη κε θαηάιιειε κεηαηόπηζε ηνπ 

ελόο θύθινπ κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηνλ άιινλ). 

 

 

 

 

 

 

 

Σόμν ελόο θύθινπ νλνκάδεηαη ην θαζέλα από ηα δύν 

κέξε ζηα νπνία ρσξίδεηαη ν θύθινο από κηα ρνξδή ηνπ. 

 

 

 

Τν ηόμν κε άθξα ηα ζεκεία Α θαη Β ζπκβνιίδεηαη κε 


 . Γηα λα κπνξέζνπκε θα πεξηγξάςνπκε πνην από ηα δύν 

ηόμα ελλννύκε κε ηελ γξαθή 


 , ζπκβνιίδνπκε 


  ην έλα 

από ηα δύν ηόμα θαη κε 


 κε ην άιιν ηόμν, όπνπ Κ,Λ 

ζεκεία ηνπ θύθινπ.  

 

Αλ ε ρνξδή ΑΒ είλαη δηάκεηξνο ηόηε ηα δύν ηόμα ζηα 

νπνία ρσξίδεηαη ν θύθινο νλνκάδνληαη εκηθύθιηα. 
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ΑΒ:ρνξδή ,ΑΓ: δηάκεηξνο.          ΑΓ=2.ΟΓ 
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δύν ηόμα. 
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νη ίζνη θύθινη κε θαηάιιειε κεηαηόπηζε ηαπηίδνληαη 
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Δπίθεληξε γσλία νλνκάδεηαη θάζε γσλία ηεο νπνίαο ε 

θνξπθή είλαη ην θέληξν ελόο θύθινπ. 

Έηζη ε γσλία 


  ηνπ ζρήκαηνο είλαη επίθεληξε θαη 

ιέκε όηη ε επίθεληξε γσλία βαίλεη ζην ηόμν


  ή όηη ην ηόμν 


 είλαη αληίζηνηρν ηεο επίθεληξεο γσλίαο 


 .  

 

 

 

 

 

 

Πξόηαζε: Σε έλα θύθιν ή ζε ίζνπο θύθινπο, ίζεο 

επίθεληξεο γσλίεο βαίλνπλ ζε ίζα ηόμα θαη αληίζηξνθα. 

 

Γειαδή ηζρύεη ε ηζνδπλακία: 

.


  

 

 

 

 

                

 

Πόξηζκα 1:  Γύν θάζεηνη δηάκεηξνη ΑΒ θαη ΓΓ ελόο 

θύθινπ ρσξίδνπλ ηνλ θύθιν (Ο,ξ) ζε ηέζζεξα ίζα ηόμα 

(πνπ ην θαζέλα νλνκάδεηαη ηεηαξηνθύθιην). 
 

 

 
Πόξηζκα 2:  Κάζε ηόμν ελόο θύθινπ έρεη κνλαδηθό 

κέζν. Γειαδή αλ 


  έλα ηόμν θύθινπ (Ο,ξ) ηόηε ππάξρεη 

κνλαδηθό ζεκείν Μ ηνπ θύθινπ ηέηνην, ώζηε .


  
 

 

 
ΠΡΟΟΥΖ: (α) Ζ ζύγθξηζε θαη νη πξάμεηο ηόμσλ αλάγνληαη ζηε ζύγθξηζε θαη   

                                ηηο πξάμεηο ησλ αληίζηνηρσλ επίθεληξσλ γσληώλ ηνπο. 

         (β) Τα ηόμα άληζσλ θύθισλ δελ είλαη ζπγθξίζηκα! 

(γ) Μέηξν κηα γσλίαο είλαη ην κέηξν ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ ηεο   

               όηαλ απηή θαηαζηεί επίθεληξε. 

                    ρ 

                                         αληίζηνηρν         

                                                   ηόμν επίθεληξεο 
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ΣΡΗΓΩΝΑ… 

 
Έζησ Α,Β θαη Γ ηξία δηαθνξεηηθά κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία. 

Τν ζρήκα πνπ απνηειείηαη από ηα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΒ,ΒΓ 

θαη ΓΑ ιέγεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ (ζπκβνιίδνπκε 


). 

 Τα ζεκεία Α,Β,Γ ιέγνληαη θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ, ηα 

ηκήκαηα ΑΒ,ΑΓ θαη ΒΓ ιέγνληαη πιεπξέο ην ηξηγώλνπ θαη νη 

γσλίεο 


,,  ιέγνληαη γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ. 

 Οη πιεπξέο ΒΓ,ΓΑ θαη ΑΒ ζπκβνιίδνληαη κε α,β,γ 

αληίζηνηρα θαη νη γσλίεο 


,,  ζπκβνιίδνληαη κε 


 ,,  αληίζηνηρα. 

 Οη πιεπξέο θαη νη γσλίεο ελόο ηξηγώλνπ ιέγνληαη θύξηα 

ζηνηρεία ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

 

Κάζε γσλία πνπ είλαη εθεμήο θαη παξαπιεξσκαηηθή κηαο 

γσλίαο ηνπ ηξηγώλνπ ιέγεηαη εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηξηγώλνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ε γσλία 


  είλαη εμσηεξηθή γσλία ηνπ 

ηξηγώλνπ 


θαη ηελ ζπκβνιίδνπκε .



  
  

Γηάκεζνο ελόο ηξηγώλνπ ιέγεηαη ην ηκήκα κε άθξα κηα 

θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ θαη ην κέζν ηεο απέλαληη πιεπξάο ηνπ. 

Οη δηάκεζνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο α,β,γ 

ζπκβνιίδνληαη κε  κα , κβ , κγ αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή δηρνηόκνο ή απιά δηρνηόκνο κηαο γσλίαο 

ελόο ηξηγώλνπ ιέγεηαη ην επζύγξακκν ηκήκα ηεο δηρνηόκνπ ηεο 

γσλίαο από ηελ θνξπθή ηεο κέρξη ηελ απέλαληη πιεπξά 
Οη δηρνηόκνη πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο α,β,γ 

ζπκβνιίδνληαη κε  δα , δβ , δγ αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

Ύςνο ελόο ηξηγώλνπ ιέγεηαη ην θάζεην ηκήκα από κηα 

θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ πξνο ηελ επζεία ηεο απέλαληη πιεπξάο ηνπ. 
Τα ύςε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο πιεπξέο α,β,γ 

ζπκβνιίδνληαη κε  πα , πβ , πγ αληίζηνηρα 
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Ηζνζθειέο νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη δύν πιεπξέο ίζεο 

Ηζόπιεπξν νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη όιεο ηηο πιεπξέο 

ηνπ ίζεο. 

θαιελό νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη ηηο πιεπξέο ηνπ 

άληζεο αλά δύν. 

 

 

Οξζνγώλην νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη κία νξζή γσλία. 

Ακβιπγώλην νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη κία ακβιεία 

γσλία. 

Ομπγώλην νλνκάδεηαη ην ηξίγσλν ην νπνίν έρεη όιεο ηνπ ηηο 

γσλίεο νμείεο. 
 

ΗΟΣΖΣΑ ΣΡΗΓΩΝΩΝ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

Γύν ηξίγσλα ιέγνληαη ίζα όηαλ κε θαηάιιειε κεηαηόπηζε κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ, 

δειαδή όηαλ έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο κηα πξνο κηα θαη ηηο απέλαληη ησλ ίζσλ πιεπξώλ 

γσλίεο όζεο. 

Οη παξαθάησ πξνηάζεηο καο επηηξέπνπλ λα δηαπηζηώζνπκε ηελ ηζόηεηα δύν ηξηγώλσλ 

δίρσο ηελ κεηαηόπηζε απηώλ! (γηα παξάδεηγκα κε δηαθαλέο ραξηί).  

Οη πξνηάζεηο απηέο ιέγνληαη θξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ: 

 

   

1ν θξηηήξην: Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν πιεπξέο ίζεο κηα 

πξνο κηα θαη ηηο πεξηερόκελεο ζε απηέο γσλίεο ίζεο, ηόηε είλαη 

ίζα.  

Γειαδή αλ ΑΒ=Α΄Β΄, ΑΓ=Α΄Γ΄ θαη ΄


  ηόηε 

.΄΄΄ 


 

 

 
2ν θξηηήξην: Αλ κηα πιεπξά ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε 

κηα πιεπξά ελόο άιινπ ηξηγώλνπ θαη νη πξνζθείκελεο γσλίεο ησλ 

πιεπξώλ απηώλ είλαη ίζεο κηα πξνο κηα, ηόηε είλαη ίζα. 

Γειαδή αλ  ΒΓ=Β΄Γ΄, ΄


  θαη ΄


  ηόηε .΄΄΄ 


 
 

 
3ν θξηηήξην: Αλ νη πιεπξέο ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζεο κηα 

πξνο κηα κε ηηο πιεπξέο ελόο άιινπ ηξηγώλνπ, ηόηε είλαη ίζα. 
Γειαδή αλ ΑΒ=Α΄Β΄, ΑΓ=Α΄Γ΄ θαη ΒΓ=Β΄Γ΄ ηόηε .΄΄΄ 



 
 

 

δηάθξηζε ηξηγώλσλ 
σο πξνο ηηο πιεπξέο 

ηνπ. 

δηάθξηζε ηξηγώλσλ 
σο πξνο ηηο γσλίεο 

ηνπ. 

 

                             Α΄ 

    Α 

 

 
 

                                                          Γ΄ 

                           Β΄ 

 

Β                          Γ 

                            Α΄ 

    Α 

 

 

 

                                                          Γ΄ 

                          Β΄ 

 

Β                          Γ 

                             Α΄ 

    Α 

 

 

 

                                                          Γ΄ 

                          Β΄ 

 

Β                          Γ 
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Σηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ έρνπκε νξζνγώληα ηξίγσλα, έρνπκε ηα εμήο 
 

      θξηηήξηα ηζόηεηαο νξζνγσλίσλ ηξηγώλσλ: 
 

1
ν
 θξηηήξην: Αλ δύν νξζνγώληα ηξίγσλα έρνπλ ηηο θάζεηεο πιεπξέο ηνπο κηα πξνο κηα 

ίζεο ηόηε είλαη ίζα. 

2
ν
 θξηηήξην: Αλ δύν νξζνγώληα ηξίγσλα έρνπλ κηα θάζεηε πιεπξά ίζε θαη ηελ 

πξνζθείκελε ζε απηή νμεία γσλία ίζε κηα πξνο κηα, ηόηε είλαη ίζα. 
3

ν
 θξηηήξην: Αλ δύν νξζνγώληα ηξίγσλα έρνπλ ηελ ππνηείλνπζα θαη κηα νμεία γσλία 

αληίζηνηρα ίζεο κηα πξνο κηα, ηόηε είλαη ίζα. 

4
ν
 θξηηήξην: Αλ δύν νξζνγώληα ηξίγσλα έρνπλ ηελ ππνηείλνπζα θαη κηα θάζεηε 

πιεπξά αληίζηνηρα ίζεο κηα πξνο κηα, ηόηε είλαη ίζα. 
 

Σπλέπεηεο… 

 

1. Οη παξά ηε βάζε γσλίεο ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ίζεο. 

 

2. Οη γσλίεο ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζεο. 

 

3. Ζ δηρνηόκνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ύςνο θαη 

δηάκεζνο. 

 

4. Ζ δηάκεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη ύςνο θαη 

δηρνηόκνο. 

 

5. Τν ύςνο  πνπ αληηζηνηρεί ζηε βάζε ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ είλαη δηάκεζνο θαη 

δηρνηόκνο. 

 

6. Ζ θάζεηνο από ην θέληξν ελόο θύθινπ πξνο κηα ρνξδή ηνπ δηέξρεηαη από ην κέζν 

ηεο ρνξδήο θαη από ην κέζν ηνπ αληίζηνηρνπ ηόμνπ ηεο. 

 

7. Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ 

ηκήκαηνο θαη αληίζηξνθα: θάζε ζεκείν πνπ ηζαπέρεη από ηα άθξα ελόο 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο αλήθεη ζηε κεζνθάζεηό ηνπ. 

 

8. Σε έλα θύθιν (ή ζε ίζνπο θύθινπο) ηζρύεη:  

δύν ρνξδέο είλαη ίζεο  

ηα αληίζηνηρα ηόμα είλαη ίζα   

νη αληίζηνηρεο επίθεληξεο γσλίεο είλαη ίζεο  

ηα αληίζηνηρα απνζηήκαηά ηνπο είλαη ίζα. 

 

9. Κάζε ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ κηα γσλίαο ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο ηεο θαη   

αληίζηξνθα: θάζε ζεκείν ζην εζσηεξηθό κηαο γσλίαο πνπ ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο 

ηεο αλήθεη ζηε δηρνηόκν ηεο γσλίαο. 
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ΤΜΜΔΣΡΗΑ 

 

θεληξηθή ζπκκεηξία 
 

Οξηζκόο 1: Γύν ζεκεία Α θαη Α΄ νλνκάδνληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο 

θέληξν ζπκκεηξίαο ην ζεκείν Ο, όηαλ ην Ο είλαη κέζν ηνπ επζύγξακκνπ 

ηκήκαηνο ΑΑ΄. 

 

Οξηζκόο 2: Έλα γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ επηπέδνπ νλνκάδεηαη ζπκκεηξηθό 

σο πξνο έλα ζεκείν Ο, όηαλ γηα θάζε ζεκείν Α ηνπ ζρήκαηνο, ην 

ζπκκεηξηθό ηνπ Α΄ σο πξνο ην Ο είλαη ζεκείν ηνπ ζρήκαηνο (ηόηε ην Ο 

νλνκάδεηαη θέληξν ζπκκεηξίαο ηνπ ζρήκαηνο). 

 

 

Παξαδείγκαηα: 

 

1. Τν επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ην κέζν ηνπ. 

 

2. Ο θύθινο (Ο,ξ) έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο ην θέληξν ηνπ Ο  
 

3. Τν ηξίγσλν δελ έρεη θέληξν ζπκκεηξίαο. 
 

 
αμνληθή ζπκκεηξία 

 
Οξηζκόο 3: Γύν ζεκεία Α θαη Α΄ νλνκάδνληαη ζπκκεηξηθά σο πξνο άμνλα 

ζπκκεηξίαο ηελ επζεία ε, όηαλ ε επζεία ε είλαη κεζνθάζεηε ηνπ 

επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΑ΄. 

 

 

 

Οξηζκόο 4: Έλα γεσκεηξηθό ζρήκα ηνπ επηπέδνπ νλνκάδεηαη ζπκκεηξηθό σο πξνο κηα επζεία ε, 

όηαλ γηα θάζε ζεκείν Α ηνπ ζρήκαηνο, ην ζπκκεηξηθό ηνπ Α΄ σο πξνο ηελ επζεία ε είλαη ζεκείν 

ηνπ ζρήκαηνο (ηόηε ε επζεία ε νλνκάδεηαη άμνλαο ζπκκεηξίαο ηνπ ζρήκαηνο). 
 

 

Παξαδείγκαηα: 

 

1. Ζ γσλία έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ θνξέα ηεο δηρνηόκνπ ηεο. 

2. έλα επζύγξακκν ηκήκα έρεη σο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηελ κεζνθάζεηή 

ηνπ θαη ην θνξέα ηνπ. 

3. Έλα ηζνζθειέο ηξίγσλν έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ θνξέα ηνπ ύςνπο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε βάζε ηνπ. 

4. Έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν έρεη άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο θνξείο ησλ πςώλ ηνπ. 

5. Έλαο θύθινο έρεη άμνλα ζπκκεηξίαο ηνλ θνξέο νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ ηνπ. 
 

                       Α 

 

     ε 

 

 

                        Α΄ 

 

Α               Ο                     Α΄ 

 

Α               Ο                     Β 
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ΑΝΗΟΣΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 
 

 

Πξόηαζε: Κάζε εμσηεξηθή γσλία ηξηγώλνπ είλαη κεγαιύηεξε 

θαζεκηάο από ηηο απέλαληη εζσηεξηθέο ηνπ γσλίεο. 

Γειαδή ηζρύεη: 


   θαη .


   

 

Πόξηζκα: Κάζε ηξίγσλν έρεη ην πνιύ κηα νξζή ή κηα ακβιεία 

γσλία. 

[πξάγκαηη: έζησ όηη έλα ηξίγσλν 


 έρεη δύν νξζέο γσλίεο 


, . Τόηε από ηελ 

πξνεγνύκελε πξόηαζε ζα έρνπκε όηη: 


  δειαδή .90 


 Απηό όκσο είλαη άηνπν 

δηόηη 
 180



 άξα .90 


 

Έζησ ηώξα όηη έλα ηξίγσλν 


 έρεη δύν ακβιείεο γσλίεο 


, . Αθνύ ε γσλία 


  είλαη 

ακβιεία έπεηαη όηη ε γσλία 



 είλαη νμεία γσλία. Από ηελ πξνεγνύκελε πξόηαζε ηζρύεη όηη: 


 . Φηάζακε ινηπόλ ζε ζρέζε ηεο κνξθήο:  (νμεία γσλία > ακβιεία γσλία), άηνπν!] 

 
Πξόηαζε: Τν άζξνηζκα δύν γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη κηθξόηεξν από 180

ν
. 

[πξάγκαηη: ηζρύεη όηη 


  θαζώο θαη ε ζρέζε 
 180



,άξα 180


 ] 

 

 
Πξόηαζε: Σε έλα ηξίγσλν απέλαληη από ηελ κεγαιύηεξε γσλία 

βξίζθεηαη ε κεγαιύηεξε πιεπξά θαη αληίζηξνθα. 

Γειαδή ζε ηξίγσλν 


 ηζρύεη: β>γ  


 . 

 

 

Σπλέπεηεο… 

 

 Αλ έλα ηξίγσλν έρεη δύν γσλίεο ίζεο, ηόηε νη πιεπξέο πνπ 

βξίζθνληαη απέλαληη από απηέο ηηο γσλίεο είλαη ίζεο. 

 

 Ζ κεγαιύηεξε πιεπξά νξζνγσλίνπ (αληίζηνηρα ακβιπγώληνπ) 

ηξηγώλνπ είλαη απηή πνπ βξίζθεηαη απέλαληη από ηελ νξζή 

(αληίζηνηρα. ακβιεία) γσλία. 

 

 

 

 

            Α 

  
                                   

                                                           



  

 

                                                            ρ 

            Β                                   Γ                                       

            Α 

  
                                   

                                                            

            γ                         β 

                                                                                

  

            Β                                   Γ                                       
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Μηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο αληζνηηθέο ζρέζεηο ζε έλα ηξίγσλν είλαη ε ιεγόκελε 

ηξηγσληθή αληζόηεηα: 

 

«Κάζε πιεπξά ελόο ηξηγώλνπ είλαη κηθξόηεξε από ην άζξνηζκα ησλ δύν άιισλ πιεπξώλ θαη 

κεγαιύηεξε από ηε δηαθνξά ηνπο». 

 

Γειαδή ζε θάζε ηξίγσλν κε πιεπξέο α,β,γ ηζρύεη:  | β-γ |<α<β+γ 
 

 

Παξαηήξεζε! 

 

Σξεηο ζεηηθνί αξηζκνί α,β,γ απνηεινύλ πιεπξέο ηξηγώλνπ 

 

| β-γ |<α<β+γ 

 

α<β+γ  θαη  β<α+γ  θαη γ<α+β 

 

 

Πόξηζκα: Κάζε ρνξδή θύθινπ είλαη κηθξόηεξε ή ίζε ηεο δηακέηξνπ. 

 

[πξάγκαηη: αλ ΑΒ ρνξδή θύθινπ (Ο,ξ) ηόηε από ηελ ηξηγσληθή 

αληζόηεηα ζην ηξίγσλν 


O  παίξλνπκε: ΑΒ<ξ+ξ=2ξ=δηάκεηξνο. 

Ζ ηζόηεηα ηζρύεη όηαλ ΑΒ είλαη δηάκεηξνο]. 

 

 

 

Πξόηαζε: Αλ  επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο απηήο, ηόηε ην θάζεην 

ηκήκα από ην Α πξνο ηελ ε είλαη κηθξόηεξν από θάζε άιιν πιάγην 

ηκήκα  πξνο ηελ ε πνπ πεξλά από ην ζεκείν Α. 

(δειαδή ε απόζηαζε ηνπ Α από ηελ ε είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

απόζηαζε ηνπ Α από ηπρόλ ζεκείν ηεο επζείαο). 

Έηζη ζην δηπιαλό ζρήκα ηα έρνπκε: AM<ΑΝ , ΑΜ<ΑΛ , ΑΜ<ΑΚ 

 

 

 

 

Πξόηαζε: Τα ίρλε δύν άληζσλ πιάγησλ επζύγξακκσλ ηκεκάησλ 

απέρνπλ νκνίσο άληζα από ην ίρλνο ηεο θάζεηεο θαη αληίζηξνθα. 
Έηζη ζην δηπιαλό ζρήκα ηα έρνπκε: ΑΒ>ΑΓ ΟΒ>ΟΓ. 

 

 

                 Α                                    ε 

                                                       Κ 

 

                                              Λ 

 

                                  Μ 

                 

                       Ν 

 

                   Α 

 

 

 

 

 
       Γ            Ο                           Β 

 

                                      Α 

                               ξ 

                      

 

                        ξ 

                                    
                                 Β 

Ο 
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ΥΔΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΔΤΘΔΗΑ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΤ 

 

 

Πξόηαζε 1: Αλ α ε απόζηαζε ηνπ θέληξνπ Ο ελόο θύθινπ (Ο,ξ) από κία επζεία ρ΄ρ, ηόηε: 

 

o Ζ επζεία θαη ν θύθινο δελ έρνπλ θνηλά ζεκεία  α>ξ 

o Ζ επζεία θαη ν θύθινο έρνπλ αθξηβώο δπν θνηλά ζεκεία  α<ξ 

o Ζ επζεία θαη ν θύθινο έρνπλ έλα κόλν θνηλό ζεκείν  α=ξ. 

{ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε επζεία ρ΄ρ ιέγεηαη εθαπηνκέλε ηνπ θύθινπ (Ο,ξ) θαη όηαλ 

ππάξρεη είλαη κνλαδηθή. Τν θνηλό ζεκείν Α επζείαο θαη θύθινπ ιέγεηαη ζεκείν 

επαθήο. Η αθηίλα πνπ θαηαιήγεη ζην ζεκείν επαθήο είλαη θάζεηε ζηελ εθαπηνκέλε}. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πξόηαζε 2:  (α) Από ζεκείν εθηόο θύθινπ κπνξνύκε λα  

θέξνπκε αθξηβώο δύν εθαπηόκελεο πξνο ηνλ θύθιν. 

       

               (β) Τα εθαπηόκελα ηκήκαηα PΑ θαη PΒ πξνο 

θύθιν από ζεκείν P εθηόο απηνύ είλαη ίζα θαη ε 

επζεία PΟ δηρνηνκεί ηηο γσλίεο BPA


θαη BA


 . 

 Γειαδή ηζρύεη: PΑ=PΒ, 21



OO  θαη .21



 PP  

 

 

 

 

α >ξ                                             α<ξ                                           α=ξ 

 

 
                    Ο                                                       Ο                                                          Ο 

 

                                                                                 α                                                           α 

                           α                               ρ΄                                                ρ 

                                                                                                                     ρ                                                 ρ 

  ρ΄                                              ρ      
                                                                              δύν θνηλά ζεκεία επζείαο θαη θύθινπ                                                ζεκείν επαθήο 

 

ΟΑ,ΟΒ: αθηίλεο ηνπ θύθινπ 

 
Α,Β: ζεκεία  

επαθήο        A                    O 
                                        

                                        1    2 
 
 

                                            B 
  1     2 

          P 
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ΥΔΣΗΚΔ ΘΔΔΗ ΓΤΟ ΚΤΚΛΩΝ 

 
Οξηζκόο: Γηάθεληξνο δύν θύθισλ  (Κ,R) θαη (Λ,ξ) νλνκάδεηαη ην επζύγξακκν ηκήκα ΚΛ κε 

άθξα ηα θέληξα ησλ θύθισλ. Σπκβνιίδεηαη κε δ, δειαδή δ= δηάθεληξνο=ΚΛ. 

 

 

 

 

 

 

Πξόηαζε 1:  Αλ γηα δύν θύθινπο (Κ,R) θαη (Λ,ξ) κε R>ξ ηζρύεη 

δ=R+ξ ή δ=R-ξ ηόηε νη θύθινη έρνπλ κνλαδηθό θνηλό ζεκείν, θαη 

αληίζηξνθα. 

Σηελ πεξίπησζε απηή νη θύθινη ιέγνληαη εθαπηόκελνη. 

 Αλ ν έλαο θύθινο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ άιινπ, 

ηόηε ιέκε όηη νη θύθινη εθάπηνληαη εμσηεξηθά θαη ηζρύεη δ=R+ξ. 

 Αλ ν έλαο θύθινο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ, 

ηόηε ιέκε όηη νη θύθινη εθάπηνληαη εζσηεξηθά θαη ηζρύεη δ=R-ξ. 
 

 

 

 
Πξόηαζε 2:  Αλ γηα δύν θύθινπο (Κ,R) θαη (Λ,ξ) κε R>ξ ηζρύεη  

R-ξ<δ< R+ξ, ηόηε νη θύθινη έρνπλ δύν θνηλά ζεκεία ζπκκεηξηθά σο 

πξνο ηελ δηάθεληξν, θαη αληίζηξνθα. 
 

  

  

 

 

 

 

Πξόηαζε 3:  Αλ γηα δύν θύθινπο (Κ,R) θαη (Λ,ξ) κε R>ξ ηζρύεη 

R+ξ<δ ή δ< R-ξ ηόηε νη θύθινη δελ έρνπλ θνηλά ζεκεία, θαη 

αληίζηξνθα. 
Ο έλαο θύθινο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθό ηνπ άιινπ 

δ>R+ξ. 

Αλ ν έλαο θύθινο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ άιινπ 

δ<R-ξ. 
 

 

δ<R-ξ 
 

 

 

                                 Κ 

 

 

                                        Λ 

 

 

δ>R+ξ 

 
                                                 Λ 

 

                  Κ 

δ=R+ξ           ην ζεκείν επαθήο Α θαη ηα   

                                            θέληξα Κ,Λ είλαη   

                                                  ζπλεπζεηαθά! 
 

           Κ              A 

                                     Λ 

 
                     δηάθεληξνο ησλ δύν 

                θύθισλ 

δ=R-ξ 

 

 
 

 

                             Κ                Λ 

R-ξ<δ< R+ξ 

 

 

                    Α 

                                      Λ 

 

 

      Κ                     Β           
                                 ε δηάθεληξνο είλαη   

                                          κεζνθάζεηνο ηεο   
                                          θνηλήο ρνξδήο ΑΒ 
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ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΔΤΘΔΗΔ 

 
Τξεηο είλαη νη δπλαηέο ζέζεηο δύν επζεηώλ ζην επίπεδν: 

 

o ή λα ηαπηίδνληαη   

 (ην νπνίν ζπκβαίλεη όηαλ έρνπλ δύν θνηλά ζεκεία) 

o ή λα ηέκλνληαη    

(ην νπνίν ζπκβαίλεη όηαλ έρνπλ έλα θνηλό ζεκείν) 

o ή λα κελ ηέκλνληαη  

 (ην νπνίν ζπκβαίλεη όηαλ δελ έρνπλ θνηλό ζεκείν) 

 

Γύν επζείεο ε1 , ε2 ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ πνπ δελ ηέκλνληαη 

νλνκάδνληαη παξάιιειεο θαη ζπκβνιίδνπκε  ε1//ε2. 

 
 

 

Έζησ δύν επζείεο ε1 , ε2 θαη κηα επζεία δ ηέκλνπζα απηώλ. 
Γηα λα νλνκάζνπκε έλα δεπγάξη γσληώλ πνπ απνηειείηαη από κηα 

γσλία κε θνξπθή ην Α θαη από κηα γσλία κε θνξπθή ην Β, 

ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο εμήο όξνπο: 

(α) «εληόο», αλ θαη νη δύν γσλίεο πεξηέρνληαη κεηαμύ ησλ 

επζεηώλ  ε1 , ε2 

(β) «εθηόο», αλ θαη νη δύν γσλίεο δελ πεξηέρνληαη κεηαμύ ησλ 

επζεηώλ  ε1 , ε2 

(γ) «επί ηα απηά», αλ θαη νη δύν γσλίεο βξίζθνληαη πξνο ην 

ίδην κέξνο ηεο ηέκλνπζαο δ 

(δ) «ελαιιάμ», αλ θαη νη δύν γσλίεο βξίζθνληαη εθαηέξσζελ 

ηεο δ. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ην δεπγάξη ησλ 11 ,


   

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ νλνκαζία «εληόο ελαιιάμ», γηα ην δεπγάξη ησλ 31 ,


  ρξεζηκνπνηνύκε 

ηελ νλνκαζία «εληόο, εθηόο θαη επί ηα απηά», ελώ γηα ην δεπγάξη ησλ 41 ,


  ρξεζηκνπνηνύκε 

ηελ νλνκαζία «εληόο, εθηόο ελαιιάμ» θ.ι.π. 

 

 

H παξαθάησ πξόηαζε δίλεη έλα θξηηήξην παξαιιειίαο δύν επζεηώλ. 

 

Πξόηαζε:  (α) Αλ δύν επζείεο ηεκλόκελεο από κηα ηξίηε ζρεκαηίδνπλ δύν εληόο ελαιιάμ 

γσλίεο  ίζεο,  ηόηε είλαη παξάιιειεο. 

 

       (β) Αλ δύν επζείεο ηεκλόκελεο από κηα ηξίηε ζρεκαηίδνπλ δύν εληόο, εθηόο θαη επί 

ηα απηά γσλίεο ίζεο, ηόηε είλαη παξάιιειεο. 

 

       (γ) Αλ δύν επζείεο ηεκλόκελεο από κηα ηξίηε ζρεκαηίδνπλ δύν εληόο θαη επί ηα απηά 

γσλίεο παξαπιεξσκαηηθέο, ηόηε νη επζείεο είλαη παξάιιειεο. 

 

 

    ε1 ε2 

 

                     

              

              ζεκείν ηνκήο ησλ επζεηώλ 

   ε1    

 

 

 

        ε2 

 

 

 

ε1 

ε2 

 

 
                             4    3     

ε1                             Β                 

                        1     2 

 

                2 Α  1 

   ε2         3   

                    4 

 

 

 

    δ 
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Αμίσκα παξαιιειίαο  [ή 5
ν
 Αίηεκα ηνπ Δπθιείδε]: 

 

Από ζεκείν εθηόο επζείαο άγεηαη κνλαδηθή παξάιιειε πξνο απηή. 

 

πλέπεηα 1:  (α)Αλ δύν επζείεο είλαη παξάιιειεο πξνο κηα ηξίηε επζεία, ηόηε είλαη θαη κεηαμύ 

ηνπο παξάιιειεο, 

           (β) Αλ κηα επζεία ηέκλεη ηε κηα από δύν παξάιιειεο επζείεο, ηόηε ζα ηέκλεη θαη   

              ηελ άιιε. 

 

 

πλέπεηα 2:  Αλ δύν επζείεο ηέκλνληαη από κηα ηξίηε θαη 

ζρεκαηίδνπλ δύν εληόο θαη επί ηα απηά κέξε γσλίεο κε άζξνηζκα 

κηθξόηεξν από 180
ν
, ηόηε νη επζείεο ηέκλνληαη πξνο ην κέξνο ηεο 

ηέκλνπζαο πνπ βξίζθνληαη νη γσλίεο απηέο. 

             Γειαδή αλ 


 18011  ηόηε νη επζείεο ε1 θαη ε2 

ηέκλνληαη πξνο ην κέξνο ησλ γσληώλ 1



  θαη 1



 . 
 

 

πλέπεηα 3:     Αλ δύν γσλίεο έρνπλ παξάιιειεο ηηο πιεπξέο ηνπο ηόηε: 

(α) αλ είλαη θαη νη δύν νμείεο ή θαη νη δύν ακβιείεο, ηόηε είλαη ίζεο, 

(β) αλ ε κία είλαη νμεία θαη ε άιιε ακβιεία, ηόηε είλαη παξαπιεξσκαηηθέο. 
 

πλέπεηα 4:   Τν άζξνηζκα ησλ γσληώλ ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζν κε 180
ν
. 

 
[πξάγκαηη, από κηα θνξπθή ηνπ ηξηγώλνπ, π.ρ. ηελ Α, θέξλνπκε 

επζεία ρρ΄//ΒΓ. Τόηε νη γσλίεο 


  θαη 


  είλαη ίζεο σο εληόο 

ελαιιάμ γσλίεο ησλ παξάιιεισλ επζεηώλ ρρ΄, ΒΓ κε ηέκλνπζα ηελ 

ΑΒ. Παξόκνηα νη γσλίεο 


΄  θαη 


  είλαη ίζεο. Οπόηε: 




΄ επζεία γσλία=


 ]. 

 

 

 

 

πλέπεηα 5:   Κάζε εμσηεξηθή γσλία ελόο ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε 

ην άζξνηζκα ησλ δύν απέλαληη εζσηεξηθώλ γσληώλ ηνπ 

ηξηγώλνπ. 
 

 
πλέπεηα 6:   Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν γσλίεο ίζεο, ηόηε έρνπλ όιεο ηνπο ηηο γσλίεο ίζεο. 

πλέπεηα 7:   Οη νμείεο γσλίεο ελόο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο. 

πλέπεηα 8:   Κάζε γσλία ηζόπιεπξνπ ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε 60
ν
. 

πλέπεηα 9:   Γύν νμείεο (ή δύν ακβιείεο) γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο είλαη ίζεο. 
πλέπεηα 10: Γύν γσλίεο κε πιεπξέο θάζεηεο, αιιά ε κηα λα είλαη νμεία θαη ε άιιε ακβιεία, 

είλαη παξαπιεξσκαηηθέο. 

 

                               δ 

 

          ε1                    

                         Α  

                              1 

 

                            


 18011  

                  Β 

  ε2                  1 

 

 

                               

 

ρ                  Α                              ρ΄ 

 

 

 

 

 

          Β                                          Γ 

            Α 
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ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΑ…  

 

 

Οξηζκόο: Παξαιιειόγξακκν νλνκάδεηαη θάζε ηεηξάπιεπξν 

ηνπ νπνίνπ νη απέλαληη πιεπξέο είλαη παξάιιειεο. 

Γειαδή ην ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν  ΑΒ// ΓΓ  θαη  ΑΓ//ΒΓ 

 

Ηδηόηεηεο παξαιιεινγξάκκνπ: 

 

  Σε θάζε παξαιιειόγξακκν ηζρύνπλ: 

 (α) νη απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

 (β) νη απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη ίζεο, 

 (γ) νη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη 

                        (δει. έρνπλ θνηλό κέζν Ο). 

 

Έηζη γηα ην παξαιιειόγξακκν ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο 1 ηζρύεη αληίζηνηρα: ΑΒ=ΓΓ , 

ΑΓ=ΒΓ , 


 , 


  , ΑΟ=ΟΓ θαη ΓΟ=ΟΒ. 

 

 

Πόξηζκα 1: Παξάιιεια ηκήκαηα κεηαμύ παξαιιήισλ είλαη ίζα. 

 

(ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξάιιεια ηκήκαηα κεηαμύ ησλ παξαιιήισλ είλαη θάζεηα 

ζηηο ε1 , ε2 ηόηε ην θνηλό κήθνο ηνπο ιέγεηαη απόζηαζε ησλ παξαιιήισλ). 

 

Γειαδή αλ ε1//ε2 θαη ΑΒ//ΓΓ//ΔΕ, ηόηε ΑΒ=ΓΓ=ΔΕ. 

 

[πξάγκαηη: ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν δηόηη 

έρεη παξάιιειεο ηηο πιεπξέο ηνπ. Άξα ΑΒ=ΓΓ. Παξόκνηα ηζρύεη 

ΓΓ=ΔΕ δηόηη ην ηεηξάπιεπξν ΓΓΔΕ είλαη παξαιιειόγξακκν]. 

 

 

 

Πόξηζκα 2: Τν ζεκείν ηνκήο ησλ δηαγσλίσλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ είλαη θέληξν ζπκκεηξίαο 

ηνπ. 

 

[πξάγκαηη: Σην ζρήκα 1 παξαπάλσ έρνπκε όηη: (ην Α είλαη ζπκκεηξηθό ηνπ Γ  σο πξνο ην Ο) 

θαη (ην Β είλαη ζπκκεηξηθό ηνπ Γ σο πξνο ην Ο). Άξα από ηελ εθαξκνγή ζει. 51 ηνπ ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ, ην ζπκκεηξηθό ηνπ ΑΓ σο πξνο ην Ο είλαη ην ΒΓ. Παξόκνηα δείρλνπκε όηη ην 

ζπκκεηξηθό ηνπ ΑΒ σο πξνο ην Ο είλαη ην ΓΓ]. 

 

 

Πξόηαζε:  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο: 

 

- νη απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

- δύν απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο + παξάιιειεο, 

- νη απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη ίζεο, 

- νη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη, 

 

ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 
          Α                   Β 

 

                             Ο 

 

 

 

Γ                                           Γ 

 
ζρήκα 1 

 

ε1                            Β       Γ              Ε 

 

 

 

 

ε2 

            Α        Γ              Δ 

 
ε1//ε2 

Ζ πξόηαζε απηή 

απνηειεί θξηηήξην 

δηαπίζησζεο αλ έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη 

παξαιιειόγξακκν! 
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Οξηζκόο:  Έλα ηεηξάπιεπξν νλνκάδεηαη νξζνγώλην όηαλ είλαη 

παξαιιειόγξακκν θαη έρεη κηα νξζή γσλία. 

 

Πξόηαζε:  Οη δηαγώληεο ελόο νξζνγσλίνπ είλαη ίζεο. 

[πξάγκαηη: ηα ηξίγσλα 


,  θαη είλαη ίζα, δηόηη 

έρνπλ 


 90 , ΑΓ-θνηλή θαη ΑΒ=ΓΓ ,νπόηε ΑΓ=ΒΓ]. 

 

Ηδηόηεηεο νξζνγσλίνπ: 

 

  Σε θάζε νξζνγώλην ηζρύνπλ: 

 (α) νη απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο θαη παξάιιειεο, 

 (β) θάζε γσλία ηνπ είλαη νξζή, 

 (γ) νη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη θαη είλαη ίζεο ( => ΑΟ=ΟΓ=ΟΒ=ΟΓ). 

  

 

Πξόηαζε:  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο: 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+έρεη κηα νξζή γσλία, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+θαη νη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο, 

- έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο, 

- όιεο ηνπ νη γσλίεο είλαη ίζεο, 

 

ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη νξζνγώλην. 

 

 

 

Οξηζκόο:  Έλα ηεηξάπιεπξν νλνκάδεηαη ξόκβνο όηαλ είλαη 

παξαιιειόγξακκν θαη έρεη δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ίζεο. 

 

 

Ηδηόηεηεο ξόκβνπ: 

 

  Σε θάζε ξόκβν ηζρύνπλ: 

 (α) όιεο νη ηδηόηεηεο ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ… 

 (β) όιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

 (γ) νη δηαγώληνί ηνπ ηέκλνληαη θάζεηα θαη δηρνηνκνύλ ηηο γσλίεο ηνπ. 

  

 

Πξόηαζε:  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο: 

 

- όιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

- είλαη παξαι/κκν+δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

- είλαη παξαι/κκν+νη δηαγώληνί ηνπ ηέκλνληαη θάζεηα, 

- είλαη παξαι/κκν+κηα δηαγώληόο ηνπ δηρνηνκεί κηα γσλία ηνπ, 

 

ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη ξόκβνο. 

 

 

 

  Α             Β 

 

 

                               Ο 

 

 

 

    Γ               Γ 

Ζ πξόηαζε απηή 

απνηειεί θξηηήξην 

δηαπίζησζεο αλ έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη 

νξζνγώλην! 

Ζ πξόηαζε απηή 

απνηειεί θξηηήξην 

δηαπίζησζεο αλ έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη 

ξόκβνο! 

                 Α 

 

 

 

  Γ                                  Β 

 

 

                           

                        Γ 
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Οξηζκόο:  Έλα ηεηξάπιεπξν νλνκάδεηαη ηεηξάγσλν όηαλ είλαη 

νξζνγώλην θαη ξόκβνο. 

 

      

 

 

Καηά ζπλέπεηα έλα ηεηξάγσλν έρεη  ΌΛΔ ηηο ηδηόηεηεο  

ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ ξόκβνπ! 

 

 

Κάλνληαο ζπλδπαζκό ησλ ηδηνηήησλ ηνπ νξζνγσλίνπ θαη ηνπ ξόκβνπ, 

 πξνθύπηεη άκεζα ε παξαθάησ: 

 

 

Πξόηαζε:  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο: 

 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+έρεη κηα νξζή γσλία+δύν 

δηαδνρηθέο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+έρεη κηα νξζή γσλία +κηα 

δηαγώληόο ηνπ δηρνηνκεί κηα γσλία ηνπ, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+έρεη κηα νξζή γσλία + 

νη δηαγώληνί ηνπ είλαη θάζεηεο, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+ θαη έρεη δύν δηαδνρηθέο  

πιεπξέο ίζεο+νη δηαγώληνί ηνπ είλαη επίζεο ίζεο, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+ νη δηαγώληνί ηνπ είλαη  

ίζεο θαη θάζεηεο, 

- είλαη παξαιιειόγξακκν+ νη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο+ 
ε κηα δηρνηνκεί κηα γσλία ηνπ, 

 - έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο+ όιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο, 

- έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο+ δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ηνπ 

είλαη ίζεο, 

- έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο+ νη δηαγώληνί ηνπ ηέκλνληαη 

θάζεηα, 

- έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο+κηα δηαγώληόο ηνπ δηρνηνκεί 

  κηα γσλία ηνπ, 

 

ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη ηεηξάγσλν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Α                       Β   

 

 

 
 

 

 

     Γ                         Γ          

Ζ πξόηαζε απηή 

απνηειεί θξηηήξην 

δηαπίζησζεο αλ έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη 

ηεηξάγσλν! 
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πγθεληξσηηθόο πίλαθαο ηδηνηήησλ παξαιιεινγξάκκσλ                                                            

θαη  θξηηεξίσλ γηα παξαιιειόγξακκα 

 

 Παξαιιειόγξακκν Οξζνγώλην Ρόκβνο Σεηξάγσλν 

ρήκα 

 

  

 

Οξηζκόο 

Δίλαη ην ηεηξάπιεπξν ηνπ 

νπνίνπ νη απέλαληη 

πιεπξέο είλαη 

παξάιιειεο. 

Δίλαη ην παξαιιειόγξακκν κε  

κηα νξζή γσλία. 

Δίλαη ην παξαιιειόγξακκν 

κε  δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο 

ίζεο. 

Δίλαη ην 

ηεηξάπιεπξν πνπ 

είλαη νξζνγώλην 

θαη ξόκβνο. 

Ηδηόηεηεο 

γηα Πιεπξέο 

Οη απέλαληη πιεπξέο ηνπ 

είλαη ίζεο θαη 

παξάιιειεο. 

Οη απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη 

ίζεο θαη παξάιιειεο. 

Οη απέλαληη πιεπξέο ηνπ 

είλαη παξάιιειεο θαη όιεο 

ίζεο. 

Οη απέλαληη 

πιεπξέο ηνπ είλαη 

παξάιιειεο θαη 

όιεο ίζεο 

Ηδηόηεηεο 

γηα Γσλίεο 

Οη απέλαληη γσλίεο ηνπ 

είλαη ίζεο. Οη δηαδνρηθέο 

ηνπ γσλίεο είλαη 

παξαπιεξσκαηηθέο. 

Όιεο νη γσλίεο ηνπ είλαη νξζέο. 

Οη δηαδνρηθέο ηνπ γσλίεο είλαη 

παξαπιεξσκαηηθέο. 

Οη απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη 

ίζεο. Οη δηαδνρηθέο ηνπ 

γσλίεο είλαη 

παξαπιεξσκαηηθέο. 

Όιεο νη γσλίεο ηνπ 

είλαη νξζέο. 

Ηδηόηεηεο 

γηα 

Γηαγώληνπο 

Οη δηαγώληνί ηνπ 

δηρνηνκνύληαη. 

Οη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη 

θαη είλαη ίζεο. 

Οη δηαγώληνί ηνπ 

δηρνηνκνύληαη, δηρνηνκνύλ 

ηηο γσλίεο ηνπ θαη ηέκλνληαη 

θάζεηα 

Οη δηαγώληνί ηνπ 

δηρνηνκνύληαη, 

είλαη ίζεο, 

δηρνηνκνύλ ηηο 

γσλίεο ηνπ θαη 

ηέκλνληαη θάζεηα. 

Κξηηήξηα 

1. Οη απέλαληη πιεπξέο 

είλαη παξάιιειεο 

2. Οη απέλαληη πιεπξέο 

ηνπ είλαη ίζεο 

3. Γύν απέλαληη πιεπξέο 

ηνπ είλαη ίζεο  θαη 

παξάιιειεο 

4. Οη απέλαληη γσλίεο ηνπ 

είλαη ίζεο 

5. Οη δηαγώληνί ηνπ 

δηρνηνκνύληαη. 

 

Γηα λα απνδείμνπκε όηη έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη νξζνγώλην 

πξέπεη πξώηα λα απνδείμνπκε 

όηη είλαη παξαιιειόγξακκν θαη 

κεηά όηη ηζρύεη έλα από ηα: 

1. Μηα γσλία ηνπ είλαη νξζή. 

2. Οη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο , 

ή ρσξίο λα απνδείμνπκε όηη είλαη 

παξαιιειόγξακκν, αξθεί λα 

απνδείμνπκε όηη: 

1. Έρεη ηξεηο νξζέο γσλίεο. 

2. Όιεο νη γσλίεο  ηνπ είλαη ίζεο. 

 

Γηα λα απνδείμνπκε όηη έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη ξόκβνο 

πξώηα απνδεηθλύνπκε  όηη 

είλαη παξαιιειόγξακκν θαη 

κεηά όηη ηζρύεη έλα από ηα: 

1. Γύν δηαδνρηθέο πιεπξέο 

ηνπ είλαη ίζεο. 

2. Οη δηαγώληνί ηνπ 

ηέκλνληαη θάζεηα. 

3. Μηα δηαγώληόο ηνπ 

δηρνηνκεί κηα γσλία ηνπ, 

ή ρσξίο λα απνδείμνπκε όηη 

είλαη παξαιιειόγξακκν, 

αξθεί λα απνδείμνπκε όηη 

έρεηο όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ 

ίζεο. 

Γηα λα 

απνδείμνπκε όηη 

έλα ηεηξάπιεπξν 

είλαη ηεηξάγσλν 

πξέπεη λα 

απνδείμνπκε όηη 

είλαη νξζνγώλην 

θαη ξόκβνο. 
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ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΩΝ ΠΑΡΑΛΛΖΛΟΓΡΑΜΜΩΝ 
 

 

1
ε
 εθαξκνγή: Σε έλα ηξίγσλν, ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη 

ηα κέζα δύν πιεπξώλ ηνπ είλαη παξάιιειν πξνο ηελ ηξίηε 

πιεπξά θαη ίζν κε ην κηζό ηεο. 

 Γειαδή αλ Μ,Ν είλαη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ 

αληίζηνηρα  ηνπ ηξηγώλνπ 


, ηόηε ΜΝ//ΒΓ θαη .
2


  

 

 

2
ε
 εθαξκνγή: Σε έλα ηξίγσλν, αλ από ην κέζν κηα πιεπξάο 

θέξνπκε παξάιιειε πξνο κηα άιιε πιεπξά, ηόηε ε επζεία απηή 

δηέξρεηαη από ην κέζν ηεο ηξίηεο πιεπξάο ηνπ ηξηγώλνπ. 

 

 Γειαδή αλ ΑΜ=ΜΒ θαη ε//ΒΓ ηόηε ΑΝ=ΝΓ.  

 

 [πξάγκαηη:ζεσξνύκε  ΝΛ//ΑΒ, νπόηε ην ηεηξάπιεπξν ΜΒΛΝ 

είλαη παξαιιειόγξακκν δηόηη έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο ηνπ 

παξάιιειεο. Άξα ΝΛ=ΜΒ=ΑΜ. Τώξα ηα ηξίγσλα 


 θαη  




είλαη ίζα (δηόηη έρνπλ ΑΜ=ΝΛ , 


)(  θαη 

).


Άξα ΑΝ=ΝΓ]. 

 

3
ε
 εθαξκνγή: Γίλεηαη επζεία ε θαη ζεκείν Α εθηόο απηήο. Να 

θαηαζθεπαζζεί επζεία δ ε νπνία λα δηέξρεηαη από ην ζεκείν Α 

θαη λα είλαη παξάιιειε πξνο ηελ ε. 

 

[Λύζε: Θεσξνύκε ην ζπκκεηξηθό Α΄ ηνπ Α σο πξνο ηπραίν 

ζεκείν Μ ηεο επζείαο ε θαη θαηόπηλ ην ζπκκεηξηθό Β ηνπ Α΄ σο 

πξνο ηπραίν ζεκείν Ν ηεο ε, δηαθνξεηηθό ηνπ Μ. 

Ζ επζεία δ πνπ νξίδεηαη από ηα ζεκεία Α θαη Β είλαη ε 

δεηνύκελε, δηόηη από ην ηξίγσλν 


΄  θαη ηελ 1
ε
 εθαξκνγή 

παξαπάλσ  πξνθύπηεη όηη ΜΝ//ΑΒ, δειαδή δ//ε]. 

 

 

4
ε
 εθαξκνγή: Ζ δηάκεζνο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηελ ππνηείλνπζα, είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ππνηείλνπζαο θαη 

αληίζηξνθα. 

Γειαδή , αλ 90


, θαη ΑΜ-δηάκεζνο, ηόηε
2


 . 

Αληίζηξνθα: αλ ΑΜ-δηάκεζνο θαη ηζρύεη 
2


 , ηόηε 

90


. 

[πξάγκαηη: Θεσξνύκε ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΜ πξνο ην Μ ζεκείν Γ ηέηνην, ώζηε ΜΑ=ΜΓ θαη 

ην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη άκεζα από ην νξζνγώλην ΑΒΓΓ]. 
 

                Α 

 
 

         Μ                     Ν 

 

 

  

       Β                                              Γ 

                Α 

 

 

         Μ                     Ν                 ε 

 
 

  

       Β                    Λ                       Γ 

 
δ      Α                                             Β 

 

 

ε          Μ                       Ν 

 

 

 

                Α΄ 

             Γ                               Γ 

 

 

 

 

                          Μ 
 

 

 

           Α                                  Β 
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5
ε
 εθαξκνγή: Αλ ζε έλα νξζνγώλην ηξίγσλν ε κία νμεία γσλία 

ηνπ είλαη 30
ν
, ηόηε ε απέλαληη από απηή πιεπξά ηζνύηαη κε ην 

κηζό ηεο ππνηείλνπζαο, θαη αληίζηξνθα. 

 Γειαδή αλ 90


ηόηε:   





 30
2

. 

[πξάγκαηη: ζεσξνύκε ηελ δηάκεζν ΑΜ ηνπ ηξηγώλνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα θαη ρξεζηκνπνηνύκε ηελ 4
ε
 

εθαξκνγή θαη ην γεγνλόο όηη ζε έλα ηζόπιεπξν ηξίγσλν νη γσληέο 

ηνπ είλαη ίζεο κε 60
ν
 ε θαζεκία]. 

 

6
ε
 εθαξκνγή: Τα κέζα ησλ πιεπξώλ ηεηξαπιεύξνπ είλαη 

θνξπθέο παξαιιεινγξάκκνπ. 

 

[πξάγκαηη:Θεσξνύκε ηε δηαγώλην ΒΓ ηνπ ηεηξαπιεύξνπ. 

Παξαηεξνύκε όηη ζηα ηξίγσλα 


θαη 


 ιόγσ ηεο           

1
εο 

 εθαξκνγήο ηζρύεη: ΕΖ=//
2


 θαη ΔΘ=//

2


 αληίζηνηρα.    

Άξα ΕΖ=//ΔΘ, δειαδή ην ΔΕΖΘ είλαη παξαιιειόγξακκν]. 

 

 

 

7
ε
 εθαξκνγή:  Αλ παξάιιειεο επζείεο νξίδνπλ ζε κηα ηέκλνπζα 

επζεία ίζα επζύγξακκα ηκήκαηα, ηόηε ζα νξίδνπλ θαη ζε θάζε 

άιιε ηέκλνπζα επζεία ίζα επζύγξακκα ηκήκαηα. 

 

Γειαδή αλ α//β//γ θαη ΑΒ=ΒΓ, ηόηε ΓΔ=ΔΕ. 

 

 

 
8

ε
 εθαξκνγή: Να ρσξηζηεί έλα δεδνκέλν επζύγξακκν ηκήκα ζε 

λ ίζα επζύγξακκα ηκήκαηα. 

 

[Λύζε:Θεσξνύκε εκηεπζεία Αρ θαη ζε απηήλ ηα λ ίζα 

επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΑ1=Α1Α2=…=Αλ-1Αλ. Καηόπηλ θέξλνπκε 

(θαηαζθεπάδνπκε) παξάιιειεο από ηα ζεκεία Α1,Α2,…Αλ-1 πξνο 

ηελ επζεία ΒΑλ. Οη παξάιιειεο απηέο νξίδνπλ ίζα επζύγξακκα 

ηκήκαηα ζηελ ηέκλνπζα ΑΒ, δηόηη νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζηελ 

ηέκλνπζα Αρ από ηελ θαηαζθεπή ηνπο (7
ε
 εθαξκνγή) ]. 

 

Παξαηεξήζεηο… 
 

Πσο δείρλνπκε όηη έλα επζύγξακκν ηκήκα είλαη ίζν κε ην κηζό ελόο άιινπ; 

 

o Με δηάκεζν νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα… 

o Με γσλία 30
ν
νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ… 

o Τν επζύγξακκν ηκήκα λα έρεη ηα άθξα ηνπ ζηα κέζα πιεπξώλ ηξηγώλνπ. 

              Β 

 

 

                                   Μ 

 
 

 

        

               Α                               Γ 

                                                   Γ   

                         Θ 
Α      

 

                                                       Ζ 

                                       

 

                Δ       

                                                          Γ 

                                                  Ε 

                                 
                                           Β 

             
     α                   Α                    Γ 

 

 

     β              Β                              Δ 

 

 

 

     γ           Γ                                       Ε 

 

Α                                          Β 

 

    Α1 
          

                                  Α2   

                                  

                                   Αλ-1 

 

                                                  Αλ     

      ρ                                 
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ΣΡΑΠΔΕΗΑ 

 
Οξηζκόο:  Έλα ηεηξάπιεπξν νλνκάδεηαη  ηξαπέδην όηαλ έρεη δύν 

κόλν απέλαληη πιεπξέο παξάιιειεο. 

Οη παξάιιειεο πιεπξέο ελόο ηξαπεδίνπ νλνκάδνληαη 

βάζεηο, ελώ ε απόζηαζή ηνπο νλνκάδεηαη ύςνο ηνπ ηξαπεδίνπ. 

Δηάκεζνο ηνπ ηξαπεδίνπ, νλνκάδεηαη ην επζύγξακκν 

ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα ησλ κε παξάιιεισλ πιεπξώλ ηνπ. 
 

 
Πξόηαζε:  Ζ δηάκεζνο ελόο ηξαπεδίνπ έρεη ηηο εμήο ηδηόηεηεο: 

(α) είλαη παξάιιειε πξνο ηηο βάζεηο ηνπ ηξαπεδίνπ θαη ίζε κε 

ην εκηάζξνηζκά ηνπο 

(β) δηέξρεηαη από ηα κέζα Κ , Λ ησλ δηαγσλίσλ ηνπ, ην 

ηκήκα ΚΛ είλαη παξάιιειν πξνο ηηο βάζεηο θαη ίζν κε ηελ 

εκηδηαθνξά ησλ βάζεσλ. 

 Γειαδή ΜΝ//ΑΒ , ΓΓ θαη 
2


  

Δπίζεο αλ Κ,Λ ηα κέζα ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ θαη ΒΓ 

αληίζηνηρα, ηόηε ΚΛ//ΑΒ , ΓΓ θαη .
2

|| 
  

 

 

ηζνζθειέο ηξαπέδην 
 

Οξηζκόο:  Έλα ηεηξάπιεπξν νλνκάδεηαη  ηζνζθειέο ηξαπέδην 

όηαλ είλαη ηξαπέδην θαη νη κε παξάιιειεο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο. 

 
Ηδηόηεηεο ηζνζθεινύο ηξαπεδίνπ: 

 

  Σε θάζε ηζνζθειέο ηξαπέδην ηζρύνπλ: 

 (α) νη παξά ηηο βάζεηο γσλίεο είλαη ίζεο, 

 (β) νη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο. 

 

Γειαδή, αλ ην ΑΒΓΓ είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην κε ΑΒ//ΓΓ θαη ΒΓ=ΑΓ, ηόηε: 


 ,  θαη ΑΓ=ΒΓ. 

 

Πξόηαζε:  Αλ έλα ηεηξάπιεπξν έρεη θάπνηα από ηηο ηδηόηεηεο: 

(a) είλαη ηξαπέδην +νη γσλίεο πνπ πξόζθεηληαη ζε κηα βάζε 

είλαη ίζεο, 

(β) είλαη ηξαπέδην+ νη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο, 

  

ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη ηζνζθειέο ηξαπέδην. 

 

                     κηθξή βάζε  (β) 
  ύςνο (π)                                 δηάκεζνο(δ)  
 

 
 

                    
 

                    κεγάιε βάζε  (Β) 

               Γ                       Γ 

 

 

                      Κ            Λ 

         Μ                                      Ν 

 

 

        Α                           Β 
ΑΒ//ΓΓ 

                  Γ                   Γ 

 

 

 

 

 

A                                                    B 

Ζ πξόηαζε απηή 

απνηειεί θξηηήξην 

δηαπίζησζεο αλ έλα 

ηεηξάπιεπξν είλαη 

ηζνζθειέο ηξαπέδην! 
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[πξάγκαηη:  

(α)     Έζησ ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε 


 . Δπεηδή ΑΓ όρη 

παξάιιειε κε ηελ ΒΓ => 




 .180o Γίρσο βιάβε ηεο 

γεληθόηεηαο ππνζέηνπκε όηη 




 .180o  Τόηε από γλσζηή 

πξόηαζε, νη ΓΑ, ΓΒ  ηέκλνληαη ζε θάπνην ζεκείν, έζησ Κ. Τόηε ην 

ηξίγσλν 


 είλαη ηζνζθειέο, δηόηη 


 . Άξα ΚΓ=ΚΓ (1). 

Όκσο ηζρύεη: 


  θαη 


  (σο εληόο, εθηόο θαη επί ηα 

απηά γσλίεο). Άξα ην ηξίγσλν BKA


 είλαη ηζνζθειέο => 

ΚΑ=ΚΒ (2). Τειηθά, ιόγσ ησλ ζρέζεσλ (1) θαη (2) παίξλνπκε όηη 

ΑΓ=ΒΓ. 

(β) Έζησ ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε  ΑΓ=ΒΓ. Φέξλνπκε ηα 

ύςε  ΑΖ,ΒΘ ΓΓ. Τόηε από ην νξζνγώλην ΑΒΘΖ έρνπκε όηη 

ΑΖ=ΒΘ. Τα ηξίγσλα 


,  είλαη ίζα (δηόηη είλαη 

νξζνγώληα, ΑΖ=ΒΘ θαη ΑΓ=ΒΓ). Άξα 


. Τώξα 

εύθνια δηαπηζηώλνπκε όηη ηα ηξίγσλα 


, είλαη ίζα, απ΄ 

όπνπ πξνθύπηεη θαη ε δεηνύκελε ζρέζε ΑΓ=ΒΓ]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α)  Κ 

 

 

                  Α                     Β 

 

 
 

        Γ                                             Γ 

(β) 

               Α                          Β  

 
 

 

 

 

 

     Γ     Ζ                    Θ          Γ 
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ΚΔΝΣΡΑ ΣΡΗΓΩΝΟΤ 

 

 

Οη ηξεηο κεζνθάζεηνη ελόο ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν (πεξίθεληξν ηνπ 

ηξηγώλνπ) ην νπνίν είλαη θέληξν θύθινπ πνπ δηέξρεηαη θαη από ηηο ηξεηο θνξπθέο ηνπ ηξηγώλνπ 

(πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ ηξηγώλνπ). 

 

Οη ηξεηο εζσηεξηθέο δηρνηόκνη ελόο ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν 

(έγθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ) ην νπνίν είλαη θέληξν θύθινπ πνπ εθάπηεηαη θαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο 

ηνπ ηξηγώλνπ (εγγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ ηξηγώλνπ). 

 

Οη δηρνηόκνη δύν εμσηεξηθώλ γσληώλ θαη ε εζσηεξηθή δηρνηόκνο ηεο ηξίηεο 

γσλίαο ελόο ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν (παξάθεληξν) ην νπνίν είλαη θέληξν 

θύθινπ πνπ εθάπηεηαη ζηε κηα πιεπξά ηνπ ηξηγώλνπ θαη ζηηο πξνεθηάζεηο ησλ άιισλ δύν 

(παξεγγεγξακκέλνο θύθινο).  

Κάζε ηξίγσλν έρεη ηξία παξάθεληξα θαη θαηά ζπλέπεηα ηξεηο παξεγγεγξακκέλνπο 

θύθινπο. 

 

Οη δηάκεζνη ελόο ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν (βαξύθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ) 

ηνπ νπνίνπ ε απόζηαζε από θάζε θνξπθή είλαη ηα 2/3 ηνπ κήθνπο ηεο αληίζηνηρεο δηακέζνπ. 

 

Οη θνξείο (:νη πξνεθηάζεηο) ησλ πςώλ ελόο ηξηγώλνπ δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν 

(νξζόθεληξν ηνπ ηξηγώλνπ). 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο… 

 

 

Πσο δείρλνπκε όηη ηξεηο επζείεο δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν; 

 

o Τξεηο ζπληξέρνπζεο επζείεο είλαη δπλαηόλ λα είλαη: 

 

- νη θνξείο ησλ πςώλ ελόο ηξηγώλνπ, 

- νη θνξείο ησλ δηρνηόκσλ ελόο ηξηγώλνπ, 

- νη θνξείο ησλ δηακέζσλ ελόο ηξηγώλνπ, 

- νη θνξείο ησλ κεζνθαζέησλ ησλ πιεπξώλ ελόο ηξηγώλνπ. 

 

 

o   Θεσξνύκε ην θνηλό ζεκείν ησλ δύν από ηηο ηξεηο επζείεο θαη απνδεηθλύνπκε όηη ε   

                 άιιε πεξλάεη από απηό ην ζεκείν.   
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ΓΩΝΗΔ ΣΟΝ  ΚΤΚΛΟ 

 
Κάζε γσλία πνπ έρεη ηελ θνξπθή ηεο πάλσ ζε έλαλ 

θύθιν θαη νη πιεπξέο ηεο ηέκλνπλ ηνλ θύθιν ιέγεηαη 

εγγεγξακκέλε γσλία ηνπ θύθινπ. 

Τν ηόμν ηνπ θύθινπ πνπ πεξηέρεηαη ζηελ εγγεγξακκέλε 

γσλία ιέγεηαη αληίζηνηρν ηόμν ή ιέκε όηη ε εγγεγξακκέλε 

γσλία βαίλεη ζην ηόμν 


 . 

 

 

 

 

Πξόηαζε: Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία ηζνύηαη κε ην κηζό ηεο επίθεληξεο γσλίαο πνπ    

      βαίλεη ζην ίδην κε απηήλ ηόμν. 

 

Πόξηζκα:  (α) Κάζε εγγεγξακκέλε γσλία πνπ βαίλεη ζε εκηθύθιην είλαη νξζή 

(β)  Δγγεγξακκέλεο γσλίεο πνπ βαίλνπλ ζην ίδην ή ζε ίδηα ηόμα ηνπ ίδηνπ ή    

ίζσλ θύθισλ είλαη ίζεο, θαη αληίζηξνθα 

      (γ) ηα ηόμα πνπ πεξηέρνληαη κεηαμύ παξάιιεισλ ρνξδώλ ελόο θύθινπ είλαη 

ίζα θαη αληίζηξνθα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξόηαζε: (γσλία ρνξδήο + εθαπηνκέλεο) 

 

Ζ γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από κηα ρνξδή ΑΒ ελόο 

θύθινπ θαη ηελ εθαπηνκέλε ε ζην έλα άθξν ηεο ρνξδήο ηζνύηαη 

κε θάζε εγγεγξακκέλε γσλία ηνπ θύθινπ πνπ βαίλεη ζην ηόμν ηεο 

ρνξδήο. 

Γειαδή, 


 (= ).
2



A
 

 όρη  εγγεγξακκέλε γσλία 

 

 

                                                  Β 
 

 

 

 

                                               Γ 

 
                           εγγεγξακκέλε γσλία 
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ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΣΔΣΡΑΠΛΔΤΡΑ  Δ  ΚΤΚΛΟ 

 
Γλσξίδνπκε όηη γηα θάζε ηξία δηαθνξεηηθά κε ζπλεπζεηαθά ζεκεία ηνπ επηπέδνπ 

ππάξρεη (κνλαδηθόο) θύθινο πνπ δηέξρεηαη θαη από ηα ηξία απηά ζεκεία. 

(Ο θύθινο απηόο είλαη ν πεξηγεγξακκέλνο θύθινο ηνπ ηξηγώλνπ κε θνξπθέο ηα ζεκεία απηά). 

 

 Απηό όκσο δελ ζπκβαίλεη πάληα θαη γηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ επηπέδνπ. 

 

Οξηζκόο 1: Έλα ηεηξάπιεπξν ιέγεηαη εγγξάςηκν ζε θύθιν όηαλ ππάξρεη θύθινο πνπ λα 

δηέξρεηαη θαη από ηηο ηέζζεξηο θνξπθέο ηνπ. 

 

Οξηζκόο 2: Έλα ηεηξάπιεπξν ιέγεηαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν όηαλ νη θνξπθέο ηνπ είλαη 

ζεκεία ελόο θύθινπ.. 

 

Πξόηαζε 1: Έλα ηεηξάπιεπξν πνπ είλαη εγγεγξακκέλν ζε θύθιν έρεη ηηο ηδηόηεηεο: 

 

1. Οη απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη παξαπιεξσκαηηθέο, 

2. Κάζε πιεπξά ηνπ θαίλεηαη από ηηο απέλαληη θνξπθέο ππό ίζεο γσλίεο, 

3. Κάζε εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηζνύηαη κε ηελ απέλαληη εζσηεξηθή ηνπ γσλία. 
 

Πξόηαζε 2: Έλα ηεηξάπιεπξν είλαη εγγξάςηκν ζε θύθιν, όηαλ ηζρύεη έλα από ηα παξαθάησ: 

 

1. Δύν απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη παξαπιεξσκαηηθέο, 

2. Μία πιεπξά ηνπ θαίλεηαη από ηηο απέλαληη θνξπθέο ππό ίζεο γσλίεο 

3. Μία εμσηεξηθή γσλία ηνπ ηζνύηαη κε ηελ απέλαληη εζσηεξηθή ηνπ γσλία. 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο… 
 

 Τέζζεξα ζεκεία είλαη νκνθπθιηθά όηαλ είλαη θνξπθέο εγγξάςηκνπ ηεηξαπιεύξνπ 

 

 Γηα λα δείμνπκε όηη ηξεηο θύθινη δηέξρνληαη από ην ίδην ζεκείν, ζεσξνύκε ην 

ζεκείν ηνκήο Α ησλ δύν θύθισλ θαη πξνζπαζνύκε λα δείμνπκε όηη ην ηεηξάπιεπξν 

κε θνξπθέο ην Α θαη ηξία ζεκεία ηνπ ηξίηνπ θύθινπ είλαη εγγξάςηκν ζε θύθιν. 

 

 Γηα λα δείμνπκε όηη 5 ζεκεία είλαη νκνθπθιηθά, αξθεί λα δείμνπκε όηη 4 από απηά 

είλαη νκνθπθιηθά θαη όηη ην 5
ν
 κε 3 από ηα πξνεγνύκελα 4 είλαη επίζεο 

νκνθπθιηθά. 
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ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΟΗ ΣΟΠΟΗ… 
 

 

Με ηνλ όξν «γεσκεηξηθόο ηόπνο» ελλννύκε ην ζύλνιν ησλ ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ πνπ 

έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα ν θύθινο είλαη έλαο γεσκεηξηθόο ηόπνο δηόηη ηα ζεκεία ηνπ έρνπλ ηελ (θνηλή) 

ηδηόηεηα λα ηζαπέρνπλ από έλα ζηαζεξό ζεκείν 

 

Γηα λα βξνύκε έλαλ γεσκεηξηθό ηόπν αθνινπζνύκε ηελ εμήο πνξεία: 

 

ΒΖΜΑ 1. ζεσξνύκε έλα ζεκείν πνπ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ θαη     

                 «αλαθαιύπηνπκε» ην ζρήκα ζην νπνίν αλήθεη, 

ΒΖΜΑ 2. ζεσξνύκε έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ γεσκεηξηθνύ ηόπνπ πνπ βξήθακε ζην      

                 πξώην βήκα θαη απνδεηθλύνπκε όηη απηό έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ηόπν. 

 

 

ΒΑΗΚΟΗ  ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΟΗ ΣΟΠΟΗ 

(δει. γεσκεηξηθνί ηόπνη ζηνπο νπνίνπο αλάγνληαη ζπλήζσο ηα πξνβιήκαηα ησλ 

γεσκεηξηθώλ ηόπσλ) 
 

 

1. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ  πνπ απέρνπλ ζηαζεξή απόζηαζε ξ από ζηαζεξό 

ζεκείν Ο είλαη θύθινο θέληξνπ Ο θαη αθηίλαο ξ. 

 

2. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ ηζαπέρνπλ από δύν δνζέληα ζεκεία Α,Β είλαη ε 

κεζνθάζεηνο ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ. 

 

3. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη εληόο γσλίαο  


  θαη ηζαπέρνπλ 

από ηηο πιεπξέο απηήο είλαη ε δηρνηόκνο ηεο  


  

 

4. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ απέρνπλ απόζηαζε ι από γλσζηή επζεία (ε), 

είλαη δύν παξάιιειεο πξνο ηελ (ε) επζείεο, πνπ απέρνπλ απόζηαζε ι από ηελ (ε). 

 

5. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ ηζαπέρνπλ δύν γλσζηώλ παξαιιήισλ επζεηώλ 

είλαη ε κεζνπαξάιιεινο απηώλ. 

 

6. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ πνπ βιέπνπλ ζηαζεξό επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ππό 

γλσζηή γσλία θ, είλαη δύν ηόμα ζπκκεηξηθά πξνο ηελ ΑΒ, πνπ έρνπλ ρνξδή ηελ ΑΒ θαη 

δέρνληαη εγγεγξακκέλε γσλία ίζε κε ηελ θ. 

 

7. Ο γεσκεηξηθόο ηόπνο ησλ ζεκείσλ ησλ νπνίσλ νη απνζηάζεηο από δύν δεδνκέλα 

ζεκεία Α,Β έρνπλ γλσζηό ιόγν 



 ≠1, είλαη θύθινο δηακέηξνπ ΓΓ, όπνπ ηα Γ,Γ 

δηαηξνύλ ηα Α,Β   εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζε ιόγν



. (Απνιιώληνο θύθινο) 
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ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΔ  ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
 

Με ηνλ όξν ΄΄γεσκεηξηθή θαηαζθεπή΄΄ ελλννύκε ηηο δηαδνρηθέο εξγαζίεο πνπ θάλνπκε 

γηα λα ζρεδηάζνπκε έλα γεσκεηξηθό ζρήκα από νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ή από νξηζκέλεο 

ηδηόηεηέο ηνπ. Σηηο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνύκε απνθιεηζηηθά ηνλ θαλόλα        

(:κε βαζκνινγεκέλνο ράξαθαο) θαη ηνλ δηαβήηε.  

Σε κηα γεσκεηξηθή θαηαζθεπή ειέγρνπκε επίζεο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνύληαη ώζηε ην πξόβιεκα λα έρεη ιύζε (δειαδή λα είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή) θαζώο 

θαη ην πιήζνο ησλ ιύζεσλ ηνπ πξνβιήκαηνο). 

 

 

ΒΑΗΚΔ  ΓΔΩΜΔΣΡΗΚΔ  ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

(δει. γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο ζηηο νπνίεο  αλάγνληαη ζπλήζσο ηα πξνβιήκαηα 

ησλ γεσκεηξηθώλ θαηαζθεπώλ) 

 

1. Να θαηαζθεπαζζεί ε κεζνθάζεηνο - λα βξεζεί ην κέζν γλσζηνύ επζύγξακκνπ 

ηκήκαηνο. 

 

2. Από ζεκείν Α λα αρζεί θάζεηνο ζε γλσζηή επζεία (ε)  (δύν πεξηπηώζεηο). 

 

3. Να δηρνηνκεζεί γλσζηή γσλία. 

 

4. Να θαηαζθεπαζζεί γσλία ίζε πξνο γλσζηή γσλία θ. 

 

5. Από ζεκείν Α εθηόο επζείαο (ε) λα αρζεί παξάιιειε επζεία πξνο ηελ (ε). 

 

6. Να δηαηξεζεί γλσζηό επζύγξακκν ηκήκα ζε λ ίζα κέξε. 

 

7. Από γλσζηό ζεκείν Α εθηόο γλσζηνύ θύθινπ λα αρζνύλ νη εθαπηόκελεο πξνο ηνλ 

θύθιν. 

 

8. Να θαηαζθεπαζζεί ηόμν θύθινπ κε ρνξδή γλσζηό επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ πνπ λα 

δέρεηαη γλσζηή γσλία σ. 

 

9. Να θαηαζθεπαζζεί ηξίγσλν όηαλ δίλνληαη νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ ή δύν πιεπξέο θαη ε 

πεξηερόκελε γσλία ζε απηέο ή κία πιεπξά θαη νη πξνζθείκελεο γσλίεο ζε απηή. 

 

10. Να θαηαζθεπαζζεί νξζνγώλην ηξίγσλν όηαλ δίλνληαη νη δύν θάζεηεο πιεπξέο ή κηα 

θάζεηε πιεπξά θαη ε ππνηείλνπζά ηνπ. 

 

11. Να θαηαζθεπαζζεί θύθινο όηαλ δίλνληαη ηξία ζεκεία ηνπ. 

 

12. Να θαηαζθεπαζζνύλ (αλ ππάξρνπλ) νη θνηλέο εζσηεξηθέο / εμσηεξηθέο εθαπηόκελεο 

δύν γλσζηώλ θύθισλ 

 

13. Καηαζθεπή ηέηαξηεο αλαιόγνπ. 

 

14. Να δηαηξεζεί επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ζε δεδνκέλν ιόγν 




≠1. 
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αζθήζεηο . . . 
 

1. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και στις προεκτάσεις της πλευράς του 

ΒΓ τα σημεία Ε,Ζ  τέτοια, ώστε  ΒΕ=ΓΖ. Δείξτε ότι:   
 (α) το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές 
 (β) τα τρίγωνα ΑΒΖ , ΑΓΕ είναι ίσα. 
 

2. το εσωτερικό ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θεωρούμε σημείο Μ 

τέτοιο, ώστε 


MBM . Δείξτε ότι το σημείο Μ ανήκει στη διχοτόμο της 

γωνίας 


 . 
 

3. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες 

διάμεσες ίσες, τότε είναι ίσα. 
 

4. Δύο αμβλυγώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ (με 


, αμβλείες) έχουν ΑΒ=ΔΕ, 

ΑΓ=ΔΖ και 


 EB . Δείξτε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ, ΔΕΖ  είναι ίσα. 
  

5. Αν τα ύψη ΒΔ και ΓΕ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) τέμνονται σε 

σημείο Μ,  δείξτε ότι η ευθεία ΑΜ είναι μεσοκάθετος των ευθύγραμμων 
τμημάτων ΔΕ και ΒΓ. 

  
6. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τα σημεία Δ,Ε της ευθείας ΒΓ 

που  βρίσκονται εκτός των Β,Γ  τέτοια, ώστε ΒΔ=ΓΕ. Αν ΔΒ΄ ΑΒ και  ΕΓ΄  
ΑΓ. Δείξτε ότι το τρίγωνο ΑΒ΄Γ΄ είναι ισοσκελές.  

 
7. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ, Μ το μέσο της πλευράς ΒΓ,  ΜΔΑΒ και ΜΕΑΓ. 

 Αν ΜΕ=ΜΔ, δείξτε ότι ΑΒ=ΑΓ. 
 

8. Αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ, Α΄Β΄Γ΄ έχουν ΄


  , υα=υα΄ και δα=δα΄ ,να αποδείξετε 

ότι είναι ίσα. 
 

9. (α) Αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ, Α΄Β΄Γ΄ έχουν β=β΄ , γ=γ΄ και 180


΄BB ,  να 

αποδειχθεί ότι ΄


  

 (β) Αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ, Α΄Β΄Γ΄ έχουν β=β΄, ΄


  και  180


΄BB ,  να 
αποδειχθεί ότι γ=γ΄. 
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10. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου τα οποία ισαπέχουν 

από δύο δεδομένες τεμνόμενες ευθείες. 
 

11. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων οι οποίοι ορίζουν ίσες 

χορδές ΑΒ και ΓΔ σε δύο δεδομένες τεμνόμενες ευθείες (ε) και (ε΄). αντίστοιχα. 
 

12. Θεωρούμε κύκλο (Ο,ρ) και σταθερό σημείο Μ εκτός αυτού. Αν Α μεταβλητό 

σημείο του κύκλου, να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των συμμετρικών του 
σημείου Α ως προς το σημείο Μ. 

 

13. Θεωρούμε δύο σταθερά σημεία Α και Β του επιπέδου. Να βρεθεί ο 

γεωμετρικός τόπος των συμμετρικών του σημείου Β ως προς τις ευθείες που 
διέρχονται από το Α. 

 

14. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και στις πλευρές του ΒΓ,ΑΓ,ΑΒ αντίστοιχα τα 

σημεία:Δ,Ε,Ζ. Δείξτε ότι  ΔΕ+ΕΖ+ΖΔ<ΑΒ+ΒΓ+ΓΑ. 
 

15. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των υψών ενός τριγώνου είναι μικρότερο από 

την περίμετρο του τριγώνου. 
 

16. Δείξτε ότι σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύουν: 

 (α) 
22











 (β) .

2
 





 

 

17. Μπορεί ένα σκαληνό τρίγωνο να διαιρεθεί με μία ευθεία σε δύο ίσα τρίγωνα ή 

όχι;  

 
18. Ποιο σημείο δεδομένης ευθείας (ε) έχει ελάχιστο άθροισμα αποστάσεων από 

δύο σταθερά σημεία Α και Β; 
 

19. Αν α,β,γ είναι πλευρές τριγώνου ΑΒΓ, δείξτε ότι α2+β2+γ2<2αβ+2αγ+2βγ. 

 

20. ε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ η ΑΒ είναι η μεγαλύτερη και η ΓΔ είναι η 

μικρότερη πλευρά του. Δείξτε ότι 


  και .


  
 

21. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με 90


 και τα σημεία Δ,Ε των πλευρών του ΑΓ 

και ΑΒ αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: ΒΔ+ΓΕ>ΒΕ+ΕΔ+ΓΔ.  
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22. ε ένα οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ημιπερίμετρο τ, να αποδείξετε ότι: 

 (α) υα>
2

 
  (β) υα+υβ+υγ>τ. 

 

23. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων των κύκλων οι οποίοι εφάπτονται 

σε δύο τεμνόμενες ευθείες.  
 
24. Θεωρούμε κύκλο (Ο,ρ). Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των κέντρων Μ των 

κύκλων (Μ,λ) , όπου λ>0 γνωστό, οι οποίοι εφάπτονται εξωτερικά του κύκλου 
(Ο,ρ). 

 

25. Δίνονται δύο κύκλοι (Ο,ρ) και (Ο΄,ρ) , μια εξωτερική εφαπτομένη τους ΑΒ και 

μια εσωτερική εφαπτομένη τους ΓΔ οι οποίες τέμνονται στο σημείο Ι. Να 
αποδειχθεί ότι η γωνία ΟΙΟ΄ είναι ορθή. 

 

26. Θεωρούμε κύκλο (Ο,ρ) και τις εφαπτόμενες του ΑΔ, ΑΕ από ένα σημείο Α 

εκτός αυτού. Έστω ένα ¨κινητό¨ σημείο Μ  του τόξου ΔΕ. Αν η εφαπτομένη στο 
Μ τέμνει τα τμήματα ΑΔ , ΑΕ στα σημεία Β,Γ αντίστοιχα, δείξτε ότι η 
περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι σταθερή. (δηλ. ανεξάρτητη από τη θέση του 
σημείου Μ) 

 

27. Δύο κύκλοι (Κ,ρ) και (Λ,ρ΄) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο Α. Έστω ΒΓ η 

κοινή εξωτερική εφαπτομένη αυτών. Δείξτε ότι: 
 (α) Ο κύκλος διαμέτρου ΒΓ εφάπτεται της ΚΛ στο σημείο Α, 
 (β) Ο κύκλος διαμέτρου ΚΛ εφάπτεται του ΒΓ. 
 

28. Δίνονται δύο κύκλοι (Κ,ρ) και (Λ,ρ). Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των 

σημείων Μ του επιπέδου που έχουν την ιδιότητα: αν φέρουμε τα εφαπτόμενα 
τμήματα ΜΑ,ΜΑ΄ προς τον κύκλο (Κ,ρ) και τα εφαπτόμενα τμήματα ΜΒ,ΜΒ΄ 

προς τον κύκλο (Λ,ρ) , τότε να ισχύει ΄΄ 


. 
 

29. Δύο κύκλοι (Κ,R) και (Λ,ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο Α. Μία χορδή ΒΓ 

του κύκλου (Κ,R) εφάπτεται του κύκλου (Λ,ρ) στο σημείο Δ. Φέρνουμε την ΑΔ 
που τέμνει τον κύκλο (Κ,R) στο σημείο Μ. Αν ΜΕΒΓ, δείξτε ότι 

.
2


  

 

30. Να κατασκευασθεί τρίγωνο ΑΒΓ αν είναι γνωστά (κατασκευάσιμα) τα στοιχεία 

του ΒΓ=α, ΑΔ=υα και ΑΜ=μα. 
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31. Να κατασκευασθεί ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) αν είναι γνωστά 

(κατασκευάσιμα) τα στοιχεία του ΑΒ=γ και η γωνία 


 . 
 

32. Να κατασκευασθεί τρίγωνο ΑΒΓ αν είναι γνωστά (κατασκευάσιμα) τα στοιχεία 

του 


  , ΑΒ=γ και η διχοτόμος του δα. 
 

33. Να βρεθεί ο γεωμετρικός τόπος των μέσων των χορδών δεδομένου κύκλου 

(Ο,ρ) που έχουν γνωστό μήκος λ. 
 

34. Να κατασκευασθεί τρίγωνο ΑΒΓ αν είναι γνωστά (κατασκευάσιμα) τα στοιχεία 

του υα , α  και ισχύει η  σχέση α=2β. 
 

35. Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Να βρεθεί σημείο Μ του ΑΒ τέτοιο,             

ώστε ΜΑ-ΜΒ=λ, όπου λ δεδομένο  ευθύγραμμο τμήμα. 
 

36. Δίνεται γωνία 


  και σημείο Α εκτός αυτής. Να κατασκευασθεί ευθεία η 

οποία να διέρχεται από το σημεία Α και να σχηματίζει με τις Οχ,Οψ ισοσκελές 
τρίγωνο με κορυφή το σημείο Ο. 

 

37. Δίνεται κύκλος (Ο,ρ), σημείο του Α και σημείο Β εκτός αυτού. Να 

κατασκευασθεί κύκλος ο οποίος διέρχεται από τα σημεία Α,Β και εφάπτεται του 
κύκλου (Ο,ρ) στο σημείο Α. 

 

38. (α) Να κατασκευασθεί κύκλος όταν γνωρίζουμε την ακτίνα του και ότι 

διέρχεται από δύο δεδομένα σημεία Α,Β 
 (β) Να κατασκευασθεί κύκλος όταν γνωρίζουμε την ακτίνα του και ότι 

εφάπτεται μιας ευθείας (ε) σε δεδομένο σημείο Α αυτής. 
 

39. Δύο κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά (ή εσωτερικά) σε σημείο Α. Μια ευθεία (ε) 

διέρχεται από το Α και τέμνει τους κύκλους στα σημεία Β και Γ. Δείξτε ότι οι 
εφαπτόμενες των κύκλων στα σημεία Β,Γ είναι παράλληλες. 

 

40. Να κατασκευασθεί τρίγωνο ΑΒΓ αν είναι γνωστά (κατασκευάσιμα)  τα στοιχεία 

του .,, 


  

 

41. Αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει 


 =60ο και α=2γ, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο 

ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. 
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42. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), σημείο Δ της πλευράς ΑΓ και 

σημείο Ε της ημιευθείας ΒΑ τέτοιο, ώστε ΑΕ=ΑΔ. Δείξτε ότι ΔΕΒΓ. 
 

43. Αποδείξτε ότι δεν υπάρχει κυρτό πολύγωνο με περισσότερες από τρεις οξείες 

γωνίες. 
 

44. Αν μια γωνία κυρτού πολυγώνου είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των 

υπολοίπων γωνιών του, τότε το πολύγωνο έχει τρεις κορυφές. 
 

45. Να κατασκευασθεί ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 


 90 ) αν είναι γνωστή 

(κατασκευάσιμη) η γωνία 


  και ισχύει η σχέση α+γ=λ (όπου λ γνωστό 
ευθύγραμμο τμήμα). 

 

46. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και το σημείο Μ στην προέκταση 

της βάσης ΒΓ προς το μέρος του Β. Από το Μ φέρνουμε παράλληλες προς τις 
πλευρές ΑΒ,ΑΓ οι οποίες τέμνουν τις ημιευθείες ΓΑ,ΑΒ στα σημεία Δ,Ε 
αντίστοιχα. Αποδείξτε ότι: 

 (α) το τρίγωνο ΜΒΕ είναι ισοσκελές, 
 (β) ΜΔ-ΜΕ=ΑΒ. 
 

47. Έστω σημείο Δ της βάσης ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ. Φέρνουμε τις 

παράλληλες προς τις πλευρές ΑΒ,ΑΓ οι οποίες τέμνουν τις ΑΓ,ΑΒ στα σημεία 
Ε,Ζ αντίστοιχα. Δείξτε ότι η περίμετρος του τετραπλεύρου ΑΕΔΖ είναι 
σταθερή (δηλ. ανεξάρτητη από τη θέση του σημείου Δ πάνω στη ΒΓ). 

 

48. Θεωρούμε ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ, το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΕ εντός του 

τετραγώνου και το ισόπλευρο τρίγωνο ΒΓΖ εκτός του τετραγώνου. Να 
αποδειχτεί ότι τα σημεία Δ,Ε,Ζ είναι συνευθειακά. 

 

49. Δύο ίσοι κύκλοι με κέντρα Ο και Κ εφάπτονται εξωτερικά στο σημείο Α. 

Θεωρούμε ένα σημείο Β του ενός κύκλου και ένα σημείο Γ του άλλου κύκλου 

τέτοια, ώστε 


 90 . Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΟΒΓΚ είναι 
παραλληλόγραμμο. 

 

50. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και εκτός αυτού τα τετράγωνα 

ΑΒΔΕ και ΑΓΖΗ. Αν Μ είναι το μέσο της πλευράς ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 
 (α) Η ευθεία ΑΜ είναι μεσοκάθετος της ΕΗ, 
 (β) Οι ευθείες ΒΖ και ΓΔ τέμνονται σε σημείο της ΑΜ. 
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51. Έστω Δ,Ε οι προβολές της κορυφής Β ενός τριγώνου ΑΒΓ στις διχοτόμους της 

γωνίας 


 . Να αποδειχθεί ότι: 
 (α) το τετράπλευρο με κορυφές τα σημεία Α,Δ,Β,Ε είναι ορθογώνιο και 
 (β)  η ευθεία ΔΕ διέρχεται από το μέσο της πλευράς ΑΒ και είναι  παράλληλη  

προς την πλευρά ΑΓ του τριγώνου. 
 

52. Από εσωτερικό σημείο Ο ενός ισόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α, φέρνουμε 

τις παράλληλες προς τις πλευρές ΑΒ,ΒΓ και ΓΑ οι οποίες τέμνουν τις ΑΓ,ΑΒ 
και ΒΓ αντίστοιχα στα σημεία Δ,Ε και Ζ. Να αποδείξετε ότι ΟΔ+ΟΕ+ΟΖ=α. 

 

53. Προεκτείνουμε τις πλευρές ΑΒ , ΒΓ , ΓΔ και ΔΑ ενός παραλληλογράμμου 

ΑΒΓΔ κατά τα ευθύγραμμα τμήματα ΒΕ=ΑΒ , ΓΖ=ΒΓ , ΔΗ=ΓΔ και 
ΑΘ=ΑΔ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι 
παραλληλόγραμμο και έχει το ίδιο κέντρο με το ΑΒΓΔ. 

 

54. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ. Εξωτερικά από αυτό κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα 

τρίγωνα ΑΒΕ , ΒΓΖ , ΓΔΗ  και ΔΑΘ. Δείξτε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι 
ρόμβος και έχει το ίδιο κέντρο με το ΑΒΓΔ. 

 

55. ε τρίγωνο ΑΒΓ με 


 =60ο θεωρούμε την εσωτερική διχοτόμο ΑΔ, την 

προβολή Ε του σημείου Δ στην ΑΒ και την προβολή Ζ του σημείου Ε στην 
ΑΔ. Δείξτε ότι 3.ΕΔ=2.ΖΔ+ΑΔ. 

 

56. Αν τα ύψη ΑΔ , ΒΕ και ΓΖ τριγώνου ΑΒΓ τέμνονται στο σημείο Η και Ρ,Μ 

είναι τα μέσα των ΗΑ και ΒΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το ΡΜ είναι 
μεσοκάθετος της ΕΖ. 

 

57. Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών κυρτού τετραπλεύρου ΑΒΓΔ είναι 

κορυφές τετραγώνου αν και μόνο αν το ΑΒΓΔ έχει ίσες και κάθετες διαγωνίους. 
 

58. ε τετράπλευρο ΑΒΓΔ ονομάζουμε Ε,Ζ,Η,Θ τα μέσα των πλευρών του 

ΑΒ,ΒΓ,ΓΔ και ΔΑ αντίστοιχα. Αν Κ,Λ τα μέσα των διαγωνίων ΑΓ,ΒΔ 
αντίστοιχα, να δείξετε ότι: 

 (α) τα τετράπλευρα ΕΚΗΛ  και ΖΚΘΛ είναι παραλληλόγραμμα και 
 (β)  οι ευθείες ΕΗ,ΖΘ,ΛΚ συντρέχουν. 
 

59. Να κατασκευασθεί ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (


 =90ο) αν είναι γνωστή 

(κατασκευάσιμη) η πλευρά του ΑΒ=γ και η διάμεσός του μα. 
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60. Έστω ΑΒ μια τέμνουσα δύο παράλληλων ευθειών (ε) , (ε΄). Να δειχθεί ότι οι 

διχοτόμοι των γωνιών που έχουν κορυφές τα σημεία Α,Β σχηματίζουν 
ορθογώνιο, του οποίου η μια διαγώνιος είναι παράλληλη προς τις ευθείες (ε) , 
(ε΄). 

 

 
61. ε ένα τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε τη διάμεσο ΒΜ και έστω Ν το μέσο της. 

Φέρνουμε στη συνέχεια την ΑΝ που τέμνει τη ΒΓ στο σημείο Ζ. Να δεχτεί ότι: 
 (α) ΖΓ=2.ΒΖ (β) ΝΖ=ΑΖ/4. 
 

62. ε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) είναι 


 =120ο. Αν Δ,Ε είναι σημεία της 

πλευράς ΒΓ τέτοια, ώστε ΒΔ=ΔΕ=ΕΓ, να δειχτεί ότι .90


 
 

63. Αν το ύψος ΑΔ και η διάμεσος ΑΜ ενός τριγώνου ΑΒΓ τριχοτομούν τη γωνία 


 , να υπολογιστούν οι γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

64. Δίνεται τρίγωνο ΔΕΖ με 90


 και 30


. Έστω Κ,Λ τυχαία σημεία των 

ΔΖ,ΔΕ αντίστοιχα τέτοια, ώστε ΚΛ//ΖΕ. Αν Α,Β είναι τα μέσα των ΛΖ,ΚΕ 
αντίστοιχα, δείξτε ότι ΑΒ=ΛΕ. 

 

65. ε ένα σκαληνό και μη ορθογώνιο τρίγωνο να αποδειχθεί ότι τα μέσα των 

πλευρών του και το ίχνος ενός ύψους του είναι κορυφές ισοσκελούς τραπεζίου. 
 

66. Αν σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ θεωρήσουμε το συμμετρικό Ε της κορυφής Α 

ως προς τη διαγώνιο ΒΔ, δείξτε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΔ είναι ισοσκελές 
τραπέζιο. 

 

67. Αν σε τραπέζιο ΑΒΓΔ ισχύει ΑΔ=ΑΒ+ΓΔ και 90


, δείξτε ότι: 

 (α) ο κύκλος διαμέτρου ΑΔ εφάπτεται της πλευράς ΒΓ και 
 (β) ο κύκλος διαμέτρου ΒΓ εφάπτεται της πλευράς ΑΔ. 
 

68. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΑΒ<ΓΔ. Έστω Κ,Λ,Η,Θ τα μέσα 

αντίστοιχα των ευθύγραμμων τμημάτων ΒΔ,ΑΓ,ΚΔ,ΛΓ. Δείξτε ότι 
ΑΒ+4ΗΘ=3ΓΔ. 

 

69. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΓΔ=ΑΒ+ΒΔ και έστω Μ το μέσο της 

πλευράς ΑΓ. Δείξτε ότι .90
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70. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΑΔ=ΑΒ+ΓΔ και έστω Μ το μέσο της 

πλευράς ΒΓ. Η ευθεία ΑΜ τέμνει τη ΓΔ στο σημείο Ε και η ευθεία ΔΜ τέμνει 
τη ΑΒ στο σημείο Ζ. Δείξτε ότι το τετράπλευρο ΑΔΕΖ  είναι ρόμβος. 

 

71. Δίνεται τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με 90


, ΓΔ=2ΑΒ και 


 3 . 

Φέρνουμε το κάθετο τμήμα ΒΕ προς την ΓΔ το οποίο τέμνει τη διαγώνιο ΑΓ 
στο σημείο Μ. Φέρνουμε την ΑΕ που τέμνει την ΒΔ στο σημείο Ν. Δείξτε ότι: 

 (α) ΑΕΒΔ (β) ΜΝ=
4

1
ΓΔ. 

 

72. Να αποδείξετε ότι η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου ορθογωνίου τριγώνου 

ΑΒΓ (


 =90ο) είναι ίση με  ρ= .
2

 
 

 

73. Σο άθροισμα των διαμέσων ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερο από τα ¾ της 

περιμέτρου του τριγώνου. 
 

74. Οι εφαπτόμενες στα άκρα Α,Β χορδής κύκλου τέμνονται στο σημείο Μ. Αν Η 

είναι το ορθόκεντρο του τριγώνου ΜΑΒ να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΗΑΟΒ 
είναι ρόμβος. 

 

75. Να δείξετε ότι αν δύο τρίγωνα έχουν ίσες μια προς μια τις διαμέσους τους, τότε 

είναι ίσα. 
 

76. ε κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με 90


, θεωρούμε Α1,Α2 τα συμμετρικά 

σημεία του Α ως προς τα Β,Δ αντίστοιχα και Μ το μέσο του Α1Α2. Να δειχθεί 
ότι ΜΓΒΔ. 

 

77. (α) Ίσα τρίγωνα έχουν ίσους εγγεγραμμένους κύκλους, 

 (β) Ίσα τρίγωνα έχουν ίσους περιγεγραμμένους κύκλους. 
 

78. ε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει: 

 (α) υα=υβ=υγ=3ρ, 
 (β) ρ=R/2, 
 (γ) ρα=ρβ=ργ=3R/2, 
 όπου ρ: η ακτίνα του εγγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ, 
         R: η ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ, 
                    ρα, ρβ, ργ: οι ακτίνες των παραγεγραμμένων κύκλων του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

79. Αν σε τρίγωνο ΑΒΓ  ισχύει β>γ τότε μβ<μγ. 
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80. Αν Η είναι το ορθόκεντρο τριγώνου ΑΒΓ με 90


, τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ 

και ΗΒΓ είναι ίσα. 
 

 

81. Οι κορυφές ενός τριγώνου ΑΒΓ με 


 2 είναι σημεία ενός κύκλου. Έστω (ε) η 

εφαπτομένη του κύκλου αυτού στο σημείο Α. 
 (α) Δείξτε ότι οι ευθείες (ε),ΒΓ τέμνονται, 
 (β) Αν Δ το σημείο τομής των (ε),ΒΓ δείξτε ότι τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ 

είναι ισοσκελή. 

 
82. τον περιγεγραμμένο κύκλο τριγώνου ΑΒΓ φέρνουμε τις χορδές ΒΔ και ΓΕ 

παράλληλες στις πλευρές ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Δείξτε ότι η χορδή ΔΕ είναι 
παράλληλη προς την εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Α. 

 

83. Από σημείο Γ εκτός κύκλου κέντρου Ο γράφουμε τα εφαπτόμενα τμήματα 

ΓΑ,ΓΒ. Φέρνουμε τη διάμετρο ΑΔ και στην προέκταση του ΑΓ προς το μέρος 
του Γ παίρνουμε ευθύγραμμο τμήμα ΓΕ=ΑΓ. Δείξτε ότι τα σημεία Δ,Β,Ε είναι 
συνευθειακά. 

 

84. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( 


 90 ). Με διάμετρο την ΑΒ γράφουμε 

κύκλο κέντρου Ο, ο οποίος τέμνει την πλευρά ΒΓ στο σημείο Δ. Δείξτε ότι η 
εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Δ διέρχεται από το μέσο της πλευράς ΑΓ.  

 

85. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμένο σε κύκλο, Ι το έγκεντρό του και Μ το 

μέσο του τόξου ΒΓ. Δείξτε ότι το τρίγωνο ΙΜΓ είναι ισοσκελές. 
 

86. Δίνονται δύο παράλληλες χορδές ΑΒ,ΓΔ ενός κύκλου (Ο,ρ). Αν οι ΑΓ, ΒΔ 

τέμνονται στο σημείο Ι, δείξτε ότι το τετράπλευρο ΑΟΔΙ είναι εγγράψιμο σε 
κύκλο. 

 

87. ε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε το ύψος ΑΔ , ΔΕΑΒ και ΔΖΑΓ. Δείξτε ότι το 

τετράπλευρο ΒΕΖΓ είναι εγγράψιμο σε κύκλο. 
 

88. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και τυχαίο σημείο Ρ της βάσης ΒΓ. Αν 

ΡΕΑΒ , ΡΔΑΓ και Μ το μέσο της ΒΓ, δείξτε ότι το τετράπλευρο ΕΡΜΔ 
είναι εγγράψιμο σε κύκλο. 
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89. ε τρίγωνο ΑΒΓ θεωρούμε τα ύψη ΒΔ,ΓΕ αυτού και τις ΕΖΑΓ , ΔΗΑΒ. 

Δείξτε ότι ΗΖ//ΒΓ. 
 

90. ε τρίγωνο ΑΒΓ οι διχοτόμοι των γωνιών 


, τέμνονται στο σημείο Ι, ενώ οι 

διχοτόμοι των γωνιών 



 , τέμνονται στο σημείο Ια. Δείξτε ότι το 

τετράπλευρο ΒΙΓΙα είναι εγγράψιμο σε κύκλο και να βρείτε το κέντρο αυτού του 
κύκλου. 

 

 


