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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

Α. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Από την κορυφή Α και έξω από το τρίγωνο φέρουμε 

κάθετες στις πλευρές ΑΒ, ΑΓ και πάνω στις κάθετες αυτές παίρνουμε τα 

τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ. Να αποδείξετε ότι : α) ΒΕ=ΓΔ  β) ΒΕ κάθετη στη 

ΓΔ. 

 

Β. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρνουμε τις διχοτόμους ΒΔ και ΓΕ. Η 

διχοτόμος της γωνίας ΒΔΓ, τέμνει τη ΓΕ στο σημείο Μ και την πλευρά ΒΓ στο Ν. 

Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΜΝ είναι ισοσκελές. 

  

Γ. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ).Προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ,ΓΑ 

προς το μέρος του Α και παίρνουμε στις προεκτάσεις τα τμήματα ΑΔ, ΑΕ  

αντίστοιχα, έτσι ώστε ΑΔ=ΑΕ. Αν Μ είναι το μέσο του ΒΓ να αποδείξετε ότι 

ΜΔ=ΜΕ. 

 

Δ. Να αποδείξετε ότι αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, έχουν και τις αντίστοιχες 

διαμέσους, διχοτόμους και ύψη τους ίσα. 

 

Ε. Δίνεται ένα τμήμα ΑΒ και το μέσο του Γ. Στη συνέχεια παίρνουμε δύο σημεία 

Δ και Ε (στο ένα από τα δύο ημιεπίπεδα που ορίζει η ΑΒ και εκτός της ευθείας 

πάνω στην οποία βρίσκεται το τμήμα ΑΒ) έτσι ώστε ΑΔ=ΒΕ και ΓΔ=ΓΕ. Να 

αποδείξετε ότι ΑΕ=ΒΔ. 

 

ΣΤ. Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ έχουν τις γωνίες Α και Α΄ ίσες και τα 

ύψη ΑΚ=Α΄Κ΄ και ΒΛ=Β΄Λ΄ .Να δείξετε ότι τα τρίγωνα είναι ίσα. 

 

Ζ. Στις ίσες πλευρές ΑΒ, ΑΓ ενός ισοσκελούς τριγώνου, παίρνουμε τα σημεία Δ 

και Ε αντίστοιχα, ώστε ΑΔ=ΑΕ Αν οι ευθείες ΒΕ και ΓΔ τέμνονται στο σημείο Ο, 

να αποδείξετε ότι η ΑΟ είναι διχοτόμος της Α καθώς και ότι η προέκταση της 

προς τη ΒΓ είναι κάθετη στη ΒΓ.   

 

Η. Δίνονται δύο ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου κέντρου Ο, των οποίων οι 

προεκτάσεις προς τα σημεία Β και Δ τέμνονται στο σημείο Σ. Να αποδείξετε ότι : 

α) ΣΒ=ΣΔ και β) ΣΟ είναι κάθετη στην ΑΓ.    

 

Θ. Σε μια ευθεία ε, παίρνουμε τρία διαδοχικά σημεία Α, Β, Γ τέτοια ώστε 

ΑΒ=2ΒΓ. Στο ίδιο ημιεπίπεδο της ευθείας ε παίρνουμε δύο σημεία Δ και Ε 

τέτοια ώστε τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΓ να είναι ισόπλευρα. Να δείξετε ότι: 

1. ΒΗ=ΒΕ και  

2.  ΔΕ κάθετη στην ΒΕ. 

 

Ι. Δίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ με γωνία Β=2Γ και η διχοτόμος του ΒΔ. Από το 

μέσο Μ της πλευράς ΑΓ φέρνουμε ευθεία παράλληλη στη ΒΔ, που τέμνει τη ΒΓ 

στο Η. Να αποδείξετε ότι το τμήμα ΑΗ είναι ύψος του τριγώνου ΑΒΓ. 
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ΙΑ. Έστω ΑΒΓ τυχαίο οξυγώνιο τρίγωνο, Κ, Λ, Μ τα μέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ, 

ΒΓ αντίστοιχα και ΑΔ το ύψος του τριγώνου. Να δείξετε ότι: 

1. Το τετράπλευρο ΚΔΜΛ είναι τραπέζιο. 

2. Να δείξετε ότι το παραπάνω τραπέζιο είναι ισοσκελές. 

 

ΙΒ.  Δύο ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου κέντρου Ο τέμνονται στο εσωτερικό 

σημείο Θ του κύκλου, έτσι ώστε και το Ο να περιέχεται στη γωνία ΔΘΒ. Να 

αποδείξετε ότι η ΟΘ είναι κάθετη στην ΑΓ και το ΒΓΑΔ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

  

 

ΙΓ. Δίνεται το τετράπλευρο ΑΒΓΔ με γωνία Α=Γ=90ο και Κ ,Λ τα μέσα των 

διαγωνίων του. Να δείξετε ότι : 

1. ΑΛ=ΓΛ 

2. Το τμήμα ΛΚ είναι διχοτόμος της γωνίας ΓΛΑ. 

3. Αν Ζ είναι το σημείο όπου η προέκταση της ΛΚ τέμνει την ΑΔ, να δείξετε 

ότι το Ζ είναι μέσο της ΑΔ. 

 

 

ΙΔ. 1. Να δικαιολογήσετε ότι ένα τετράπλευρο πού έχει ίσες και κάθετες μεταξύ 

τους διαγώνιες, δεν είναι απαραίτητα παραλληλόγραμμο. 

2.Να δείξετε ότι αν ενώσουμε τα μέσα των πλευρών ενός τέτοιου 

τετραπλεύρου, σχηματίζεται ένας ρόμβος. 

   

ΙΣΤ. Δίνεται το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ (Α>90ο ) και φέρνουμε τα ύψη του ΑΚ και 

ΒΛ. Ονομάζουμε ακόμα Ε και Ζ τα μέσα των πλευρών ΑΔ, ΒΓ αντίστοιχα. 

1. Να δείξετε ότι ΚΔ=ΓΛ. 

2. Να δείξετε ότι το ΕΖΛΚ είναι παραλληλόγραμμο. 

3. Να δείξετε ότι το ΕΖΓΚ  είναι ισοσκελές τραπέζιο. 

 

ΙΖ. Έστω κύκλος κέντρου Ο και μια διάμετρος του ΑΒ. Στα άκρα της ΑΒ 

φέρνουμε δύο εφαπτόμενες στον κύκλο. Στη συνέχεια, σε τυχαίο σημείο Ε του τόξου 

ΑΒ φέρνω μια τρίτη εφαπτόμενη ή οποία τέμνει τις δύο προηγούμενες εφ/νες στα 

σημεία Δ και Λ αντίστοιχα και την προέκταση της ΑΒ στο Λ. 

1. Να δείξετε ότι η γωνία ΖΟΔ είναι ορθή. 

2. Να δείξετε ότι η ΖΟ είναι διχοτόμος της γωνίας Ο του τριγώνου ΟΛΕ. 

 

ΙΗ. Θεωρούμε κύκλο (Ο, R) και έστω ΑΒ μια διάμετρός του και ένα σημείο Γ της 

ακτίνας του ΟΒ με ΟΓ>R/2. Ο κύκλος (Γ, ΓΟ) τέμνει τον κύκλο (Ο, R) στα σημεία Δ 

και Ε. Αν η ευθεία ΓΔ τέμνει τον κύκλο (Ο, R) στο σημείο Ζ, να αποδείξετε ότι η 

γωνία ΑΟΖ είναι τριπλάσια της γωνίας ΔΟΒ. 

 

 

 


