
                                         ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  Α  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Σελίδα 1 από 3                                                                                                      Βασίλης Μπακούρος  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ   ΣΤΑ  ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1. Από τις κορυφές Α και Γ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ φέρουμε τις ΑΚ κάθετη στη       

ΒΔ και ΓΛ κάθετη στη ΒΔ .Να  δείξετε ότι      

 

2. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α και  Κ, Λ, Μ  τα μέσα των πλευρών  ΑΒ 

     ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα .Να δείξετε ότι η περίμετρος του ΑΒΓ ισούται με την περίμετρο του 

ΚΛΜΑ αυξημένη κατά το άθροισμα των διαγωνίων του. 

 

3. Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με ΑΒ=2ΒΓ .Αν Μ το μέσο της ΓΔ να δείξετε ότι 

     η γωνία  090  

 

4. Έστω ΑΒΓ τρίγωνο, Μ το μέσο της ΒΓ, Ε το μέσο του ΒΜ, Δ το μέσο του ΑΓ και  

    Ζ  το μέσο του ΒΔ. Να δείξετε ότι ΕΖ//ΑΒ και ΑΒ=4ΖΕ 

 

5.-Από την κορυφή Α ενός τριγώνου ΑΒΓ φέρνουμε ευθεία χΑψ που δεν τέμνει το  

   τρίγωνο και έστω Μ,Ν οι προβολές των κορυφών Β και Γ στην χΑψ. Αν Ρ το  με- 

   σο της ΜΝ και Σ το μέσο της διαμέσου ΑΔ  να αποδείξετε ότι ΑΔ=2ΡΣ 

 

6.-Αν το κέντρο ενός παραλληλόγραμμου ισαπέχει από δύο διαδοχικές πλευρές 

    του, να αποδείξετε ότι αυτό είναι ρόμβος 

 

7.- Έστω  ΑΒΓΔ ένα τετράγωνο και έξω από αυτό κατασκευάζουμε τα ισόπλευρα 

    τρίγωνα ΑΒΕ και ΒΓΖ. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισόπλευρο 

 

8.- Στο σχήμα  το τετράπλευρο ΑΒΓΔ  είναι παραλληλόγραμμο. Έστω Ε ένα σημείο της 

πλευράς  ΑΒ τέτοιο ώστε  

      ΑΔ=AΕ. Να δείξετε ότι η ΖΔ 

διχοτομεί τη γωνία Δ, καθώς και ότι 

ΒΕ=ΒΖ και ΓΔ=ΓΖ. 

 

9.- Θεωρούμε τετράγωνο ΑΒΓΔ με  

κέντρο Ο  και Ε  σημείο του τμήματος  
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ΔΟ . Από το Β  φέρουμε  κάθετη  στην  ΑΕ που τέμνει την  ΑΟ στο Ζ . Να  δειχθεί ότι:   ι)  

ΒΖ=ΑΕ   ιι) ΓΖ=ΒΕ 

  

 

  
 

 

 
 

12.-Δίνεται ορθογώνιο  ΑΒΓΔ  και θεωρούμε τα σημεία Κ,Λ,Μ,Ν  στις  πλεύρες                                   

      ΑΒ,  ΒΓ ,ΓΔ ,ΔΑ   αντίστοιχα, έτσι ώστε ΑΚ=ΜΓ και ΛΓ=ΑΝ. Δείξτε ότι το                         

ΚΛΜΝ  είναι  παραλληλόγραμμο και ότι  ΚΛ+ΛΜ+ΜΝ+ΝΚ=2ΒΔ. 

 

13. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τις διάμεσους του  ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ  που  τέμνονται 

      στο Θ. Αν Κ,Λ,Μ είναι τα μέσα των  ΘΑ,ΘΒ,ΘΓ  να  δείξετε ότι το τρίγωνο ΚΛΜ  είναι 

ίσο με το  ΔΕΖ. 

 
  

15. Έστω ΑΒΓ  ένα τρίγωνο  και Ε το μέσο της διαμέσου ΒΔ. Φέρνουμε την ΑΕ  και στην  

προέκταση της , παίρνουμε τμήμα  ΕΖ=ΕΑ. Έστω Θ το σημείο τομής της ΑΖ με την ΒΓ 

και Ρ το σημείο τομής της ΔΖ με τη ΒΓ. Να  αποδείξετε ότι:                  

      α) Το  τετράπλευρο  ΑΒΖΔ  είναι  παραλληλόγραμμο  

      β) Το Θ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου  ΒΖΔ 

      γ)  ΑΘ=3ΘΖ 

 

10.-  Στο διπλανό σχήμα οι κύκλοι 

        εφάπτονται εξωτερικά στο Α 

        Αν η γωνία  090  . Να 

        Αποδείξετε ότι το τετράπλευρο 

        ΟΚΛΜ είναι παραλληλόγραμμο 

11.- Στο διπλανό σχήμα  το τετρά- 

       πλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλλη- 

       γραμμο. Επίσης είναι ΒΓ=ΓΡ 

       και  ΑΔ=ΔΣ . Να αποδειχθεί 

       ότι  090   

14.  Στο διπλανό σχήμα  το ΑΒΓΔ  είναι     

ορθογώνιο,  , Θ μέσο της 

ΓΔ και  0130    

       Να  δείξετε  ότι  ΑΔ=ΔΘ 
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 16. Σε τρίγωνο ΑΒΓ δίνεται σημείο Δ της ΒΓ τέτοιο ώστε 
1

4
   . Αν Ε το μέσο  της 

διαμέσου ΒΖ , να δείξετε ότι  ΔΕ//ΑΒ και  
1

4
    

 

17. Έστω ΑΒΓΔ ορθογώνιο . Φέρουμε την   . Αν η διχοτόμος  της  γωνίας  

        τέμνει την ΓΔ στο Ζ , να δείξετε ότι ΒΓ=ΓΖ .   

 

 
 

19. Δίνεται  τρίγωνο  ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ η διχοτόμος του ΑΔ και Μ το μέσον της  ΒΓ. Αν Ε η 

προβολή του Β στην ΑΔ  να δείξετε ότι : 

      α) ΕΜ//ΑΓ 

      β)  
2


   

      γ)  
2


   

 

20. Αν σε τετράπλευρο ΑΒΓΔ  φέρουμε  ΔΕ//ΑΒ, και είναι ΔΕ=ΑΒ, να δείξετε ότι  ΕΓ//ΚΛ 

και  ΕΓ=2ΚΛ , όπου  Κ  μέσο  της  ΔΒ και Λ  μέσο της  ΑΓ.  

 

18. Στο διπλανό σχήμα  το τρίγωνο είναι 

      ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ . Το Δ είναι το 

     μέσο της ΒΓ ,  Ε το μέσο της ΑΓ 

     και ισχύει ΔΕ=ΕΖ. 

      Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο 

     ΑΖΒΔ είναι ορθογώνιο.              


