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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.Ποιες γωνίες ονομάζονται εφεξής και ποιες διαδοχικές; (18,19) 

2.Ποιες γωνίες ονομάζονται συμπληρωματικές και ποιες παραπληρωματικές; (18) 

3.Να αποδείξετε ότι δύο κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες,  καθώς και 
ότι οι διχοτόμοι δύο κατακορυφήν γωνιών είναι αντικείμενες 
ημιευθείες.(19,20)  
4.Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι δύο εφεξής παραπληρωματικών 
γωνιών είναι κάθετες.(20)  

 

3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5.Σε ποια είδη μπορούμε να κατατάξουμε τα τρίγωνα α)Σε σχέση με το μήκος των 

πλευρών και β)Σε σχέση με το μέτρο των γωνιών τους; (35) 

6.Να δώσετε τους ορισμούς για διχοτόμο, διάμεσο και ύψος τριγώνου και να 

ονομάσετε το σημείο τομής τους, επισημαίνοντας αν είναι εσωτερικό ή εξωτερικό 

σημείο του τριγώνου.(35,36) 

7.Να διατυπώσετε τα τρία κριτήρια ισότητας δύο τριγώνων.(36,39) 

8.Να αποδείξετε ότι η διχοτόμος από την κορυφή των ίσων πλευρών 
ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι ύψος και διάμεσος για το τρίγωνο 
αυτό, καθώς και ότι οι γωνίες της βάσης είναι ίσες μεταξύ τους.(37)  
8.Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου 
τμήματος ισαπέχει από τα άκρα του και αντίστροφα. (37,40)  
9.Να διατυπώσετε συνοπτικά τα κριτήρια ισότητας δύο ορθογωνίων 

τριγώνων.(Πινακάκι σελίδα 46) 

10.Να αποδείξετε ότι δύο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν 
τα αποστήματά τους είναι ίσα.(46)  
11.Να αποδείξετε ότι ο γ.τ. των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από τις 
πλευρές μιας γωνίας είναι η διχοτόμος της γωνίας.(46) 
12.Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο, απέναντι από μεγαλύτερη 
πλευρά, βρίσκεται μεγαλύτερη γωνία και αντιστρόφως. Γιατί η 
υποτείνουσα είναι η μεγαλύτερη πλευρά ενός ορθογωνίου τριγώνου; Σε 
αμβλυγώνιο τρίγωνο ποια είναι η μεγαλύτερη πλευρά και γιατί; (54)  
13.Να διατυπώσετε την τριγωνική ανισότητα σε ένα τρίγωνο. Είναι δυνατόν να 

κατασκευάσουμε τρίγωνο με πλευρές 4 ,5 ,10a a a , όπου α γνωστό ευθύγραμμο τμήμα; 

(55) 

14.Να αποδείξετε ότι τα δύο εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από 
σημείο εκτός κύκλου,  προς τον κύκλο αυτόν, είναι ίσα μεταξύ τους. 
Δείξτε ακόμα ότι η διακεντρική ευθεία διχοτομεί τη γωνία των 
εφαπτόμενων καθώς και των ακτίνων που αντιστοιχούν στα σημεία 
επαφής.(62)  

15.Εστω δύο κύκλοι με ακτίνες 5 και 8 μονάδες αντίστοιχα. Να βρείτε τη σχετική 

τους θέση αν η διάκεντρός τους έχει μήκος: α)15 μονάδες β) 2 μονάδες, γ) 3 

μονάδες, δ) 13 μονάδες, ε)10 μονάδες.(Ερ. Κατανόησης 1, σελίδα 56) 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

16.Αποδείξτε ότι αν δύο παράλληλες τέμνονται από τρίτη τότε 
σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες τους ίσες και τις εντός και επί 
τα αυτά παραπληρωματικές.(77)  
17.Δείξτε ότι αν δύο διαφορετικές ευθείες είναι παράλληλες προς μια 
τρίτη ευθεία, τότε είναι και μεταξύ τους παράλληλες. Δείξτε ακόμα ότι 
αν μια ευθεία τέμνει τη μια από δύο παράλληλες ευθείες, τότε θα 
τέμνει και την άλλη.(77)  
18.Ποιος κύκλος ονομάζεται εγγεγραμμένος και ποιος περιγεγραμμένος σε ένα 

τρίγωνο; Πώς ονομάζονται τα κέντρα τους; Πώς προσδιορίζονται τα κέντρα τους; 

Ποιο σημείο είναι το κέντρο του περιγεγραμμένου κύκλου ενός ορθογωνίου τριγώνου 

και γιατί; (80)  

19.Δείξτε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 ο . 
Αποδείξτε ακόμα ότι κάθε εξωτερική του γωνία ισούται με το άθροισμα 
των δύο απέναντι εσωτερικών γωνιών του.(83)  
20.Να αποδείξετε ότι δύο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες 
μια προς μια είναι ή ίσες ή παραπληρωματικές.(84)  
21.Ποιος τύπος δίνει το άθροισμα των γωνιών ενός κυρτού ν-γώνου; Υπάρχει 

πολύγωνο με άθροισμα γωνιών 450ο ;(85) 

 

 

 

 

5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

22.Να δώσετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου, να αναφέρετε τις ιδιότητές του 

καθώς και τα κριτήρια που καθιστούν ένα τετράπλευρο παραλληλόγραμμο.(97,98) 

23.Να αποδείξετε ότι αν οι διαγώνιες ενός τετραπλεύρου διχοτομούνται ή αν έχει 

δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες είναι παραλληλόγραμμο.(98) 

24.Να δώσετε τον ορισμό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου και να αναφέρετε τις 

επιπλέον ιδιότητες που έχει σε σχέση με το παραλληλόγραμμο.(100,101) 

25.Τι είναι ρόμβος; Ποιες ιδιότητες έχει; Ένα ορθογώνιο παρ/μο είναι και ρόμβος; 

 Ένα τετράγωνο είναι και ρόμβος; Εξηγήστε σε κάθε περίπτωση.(102,103) 

26.Αποδείξτε ότι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα δύο 
πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με 
το μισό της.(104)  
27.Αποδείξτε ότι αν από το μέσο μιας πλευράς τριγώνου φέρουμε 
ευθεία παράλληλη προς τη βάση του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από 
το μέσο της τρίτης πλευράς του. (104,105)  
28.Τι ονομάζουμε βαρύκεντρο και τι ορθόκεντρο ενός τριγώνου; Είναι αυτά τα 

σημεία εσωτερικά σε κάθε τρίγωνο; Ποια είναι η χαρακτηριστική ιδιότητα που έχει 

το βαρύκεντρο ενός τριγώνου; (107,108) 

29.Να δείξετε ότι η διάμεσος προς την υποτείνουσα ενός ορθογωνίου 
τριγώνου, ισούται με το μισό της υποτείνουσας.(109)  
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30.Να δείξετε ότι αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της 
πλευράς στην οποία αντιστοιχεί , τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με 
υποτείνουσα την πλευρά αυτή.(109)  
31.Να δείξετε ότι αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 
30ο , τότε η απέναντι πλευρά του ισούται με το μισό της υποτείνουσας 
και αντίστροφα.(110)  
32.Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ενός τραπεζίου είναι παράλληλη με 
τις βάσεις του και ισούται με το ημιάθροισμά τους.(112)  
33.Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ενός τραπεζίου διέρχεται από τα 
μέσα Κ,Λ των διαγωνίων του καθώς και ότι το ΚΛ ισούται με την 
ημιδιαφορά των βάσεων του.(113)  
34.Τι ονομάζουμε ισοσκελές τραπέζιο; Ποιες ιδιότητες έχει; 
Αποδείξτε ότι οι διαγώνιές του είναι ίσες.(113)  
 


