ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
1.Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με

Δ̂ = x

και

Γ̂ = x + 30° .
α)

Να

υπολογίσετε

τις

γωνίες

του

παραλληλογράμμου.
β) Αν ΑΖ⊥ΑΔ και ΓΕ⊥ΓΒ τότε:
i. Να αποδείξετε ότι ΔΖ=ΒΕ.
ii. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.
iii. Να υπολογίσετε τις γωνίες του ΑΕΓΖ.

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΒΓ=12cm. Στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ παίρνουμε αντίστοιχα τα
σημεία Δ και Ε τέτοια ώστε ΒΔ=

1
1
ΑΒ και ΓΕ= ΑΓ. Να υπολογίσετε το τμήμα ΔΕ.
4
4

3. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και τα ύψη του ΑΔ και ΒΕ. Αν το Μ είναι
μέσο της πλευράς ΑΒ, τότε:
i. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ισοσκελές.
ii. Αν Ζ, Η είναι τα μέσα των ΜΔ και ΜΕ αντίστοιχα και επιπλέον ισχύει ΜΔ=6cm και
ZH=2cm, να υπολογίσετε τις πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ.
iii. Να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΒΔΕ είναι εγγράψιμο.
4. Δίνεται τετράπλευρο ΑΒΓΔ εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,R) και Κ το σημείο τομής των
διαγωνίων του. Αν Ε, Ζ, Η και Θ είναι τα μέσα των τμημάτων ΚΑ, ΚΒ, ΚΓ και ΚΔ
αντίστοιχα, να δείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι εγγράψιμο σε κύκλο.
5. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ, το ύψος του ΑΔ και η διάμεσός του ΑΜ.
Προεκτείνουμε το ΑΔ κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και το ΑΜ κατά τμήμα ΜΖ=ΑΜ.
α) Να δειχθεί ότι ΑΒ=ΒΕ .
β) Να δειχθεί ότι ΑΒ=ΓΖ.
γ) Να δειχθεί ότι το τετράπλευρο ΒΓΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο.
δ) Αν ΕΖ=4cm, να υπολογίσετε το τμήμα ΔΜ.
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6. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του ΑΕ. Στην προέκταση της ΒΓ προς το
Γ παίρνουμε τμήμα ΓΔ=ΒΓ.
α) Να δειχθεί ότι AE=

ΑΔ
.
2

β) Αν ΓΖ⊥ΑΔ, να δειχθεί ότι ΓΖ=

AB
.
2

γ) Αν η πλευρά του τριγώνου είναι 4cm και ΕΗ⊥ΑΔ, να υπολογίσετε το τμήμα ΕΗ.
7. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και η διχοτόμός του ΑΔ. Αν ΔΕ⊥ΑΒ και ΔΖ⊥ΑΓ, να
δείξετε ότι:
α) Το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές.
β) ΑΔ⊥ΖΕ.
8. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με υποτείνουσα ΒΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών
ΑΒ και ΑΓ προς το μέρος των Β και Γ αντίστοιχα παίρνουμε αντίστοιχα τμήματα ΒΔ=ΑΒ
και ΓΕ=ΑΓ. Αν ΑΜ είναι η διάμεσος του ΑΒΓ τότε:
α) Να δειχθεί ότι ΑΜ=

ΕΔ
.
4

β) Αν η ΑΜ τέμνει την ΕΔ στο Κ, να δειχθεί ότι το Κ είναι μέσο της ΕΔ.
9. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και στις προεκτάσεις των πλευρών του ΒΓ και ΑΓ, προς το
μέρος του Γ, παίρνουμε τμήματα ΓΔ=

ΒΓ
ΑΓ
και ΓΕ=
αντίστοιχα.
2
2

α) Να δειχθεί ότι το τετράπλευρο ΑΒΕΔ είναι τραπέζιο.
β) Αν Κ, Λ είναι τα μέσα των ΒΔ και ΑΕ αντίστοιχα, να δειχθεί ότι ΚΛ=

AB
.
4

10. Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του ΑΔ. Αν Ζ και Ε είναι τα μέσα των
πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, να δείξετε ότι η περίμετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι
διπλάσια από την περίμετρο του τριγώνου ΔΕΖ.
11. Δίνεται ορθογώνιο ΑΒΓΔ με ΒΓ=x και ΑΓ=2x. Στην προέκταση της ΑΓ, προς το
μέρος του Γ, παίρνουμε τμήμα ΓΕ=ΒΓ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΓΕ.
β) Αν η ευθεία ΔΓ τέμνει το τμήμα ΒΕ στο σημείο Ζ, να δείξετε ότι ΓΖ=ΖΕ=
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.
2
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∧

12. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α = 90° και Γ = 30° . Εκτός του τριγώνου
κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΒΓΔ και έστω Ε το σημείο τομής των ευθειών ΑΓ
και ΒΔ.
α) Να δείξετε ότι ΑΒ//ΓΔ.
β) Να δείξετε ότι το σημείο Α είναι μέσο του ΕΓ.
γ) Αν η διάμεσος ΑΜ του ΑΒΓ ισούται με 4, να υπολογίσετε τα τμήματα ΒΔ και ΑΒ.
13. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και τα ύψη του ΑΔ και ΒΕ. Αν το Μ είναι
μέσο της πλευράς ΑΒ, τότε:
α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ισοσκελές.
β) Αν Ζ, Η είναι τα μέσα των ΜΔ και ΜΕ αντίστοιχα και επιπλέον ισχύει ΜΔ=6cm και
ZH=2cm, να υπολογίσετε τις πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ.

∧

∧

14. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α = 90° και Γ = 30° . Στην προέκταση της ΑΒ,
προς το μέρος του Β, παίρνουμε τμήμα ΒΔ=ΒΓ.
α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΓΔ.
β) Αν ΒΕ⊥ΓΔ, να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.
γ) Να δείξετε ότι ΓΒ⊥ΑΕ.

∧

15. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α = 90° και Δ, Ε τα μέσα των πλευρών του ΑΓ
και ΒΓ αντίστοιχα. Στην προέκταση της ΔΕ, προς το μέρος του Ε, παίρνουμε τμήμα
ΕΗ=ΑΒ.
α) Να δειχθεί ότι το τρίγωνο ΗΑΓ είναι ισοσκελές.
β) Να δειχθεί ότι ΗΒ=

ΒΓ
.
2

γ) Αν Μ είναι το σημείο τομής της ΑΗ με την ΒΓ, να δείξετε ότι ΜΒ=
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ΒΓ
.
4

