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ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

1. Καηαζθεοάζηε έκα ηοπαίμ θονηό ηεηνάπιεονμ ΑΒΓΔ, έηζη ώζηε θαμηά γςκία ημο 

κα μεκ είκαη μνζή. Χανάληε ηηξ δηαγώκηέξ ημο ΑΓ θαη ΒΔ θαη μκμμάζηε Ο ημ ζεμείμ 

ημμήξ ημοξ. Βνείηε θαη μκμμάζηε Κ, Λ, Μ θαη Ρ ηα μέζα ηςκ ηεζζάνςκ πιεονώκ ΑΒ, 

ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ ακηίζημηπα ημο ηεηναπιεύνμο. Μεηνήζηε ηα μήθε ηςκ ημεμάηςκ ΚΛ, ΡΜ 

θαη ΑΓ. Παναηενείηε θάηη; Ιζπύεη θάηη ακάιμγμ γηα θάπμηα άιια ημήμαηα ζημ ζπήμα 

ζαξ; 

2. Χανάληε δύμ εμηεοζείεξ Οπ θαη Ορ , έηζη ώζηε ε γςκία πΟρ=90μ . Οκμμάζηε Α 

θαη Γ ζεμεία πάκς ζηεκ Οπ θαη Β θαη Δ ζεμεία πάκς ζηεκ Ορ ηέημηα ώζηε ΟΑ=8cm, 

ΟΓ=3cm, ΟΔ=4cm θαη ΟΒ=6cm. Να πανάλεηε ημ ημήμα ΑΒ, κα μκμμάζεηε Μ ημ 

μέζμκ ημο θαη κα θένεηε ημ ημήμα OΜ. Μεηνήζηε ηα μήθε ΑΒ θαη OΜ. Ση 

παναηενείηε; Οκμμάζηε Κ ημ μέζμκ ημο ημήμαημξ ΓΔ , πανάληε ημ ημήμα ΟΚ θαη 

μεηνήζηε ηα ΟΚ θαη ΓΔ. Ιζπύεη ημ ίδημ με πνηκ;  

Καηαζθεοάζηε έκα μνζμγώκημ ηνίγςκμ ΠΡΣ με Π=90μ με ηοπαία μήθε πιεονώκ, 

μκμμάζηε Δ ημ μέζμκ ηεξ πιεονάξ ΡΣ θαη μεηνήζηε ηα μήθε ΠΔ θαη ΡΣ. 

Γπηβεβαηώζηε πςξ ηζπύεη ημ ίδημ με πνηκ!  

3. Δίκεηαη έκα εοζύγναμμμ ημήμα ΑΒ=9cm. Μηα εμηεοζεία Απ ζπεμαηίδεη γςκία 40μ 

με ημ ημήμα ΑΒ. Πάκς ζηεκ Απ παίνκμομε ηα δηαδμπηθά ζεμεία Κ, Λ, Μ θαη Ρ ώζηε   

ΑΚ=ΚΛ=ΛΜ=ΜΡ=1,5 cm. ηε ζοκέπεηα , εκώζηε ηα ζεμεία Β θαη Ρ θαη από ηα ζεμεία 

Κ, Λ θαη Μ θαηαζθεοάζηε εμηεοζείεξ πανάιιειεξ πνμξ ηεκ ΒΡ ώζηε κα ηέμκμοκ ημ 

ημήμα ΑΒ ζηα ζεμεία Γ, Δ θαη Γ ακηίζημηπα. Να ζογθνίκεηε ηα ημήμαηα ΑΓ, ΓΔ, ΔΓ 

θαη ΓΒ. 

4. Να θαηαζθεοάζεηε έκα εοζύγναμμμ ημήμα ΑΒ=6cm θαη κα μκμμάζεηε Μ ημ μέζμκ 

ημο. Να πανάλεηε μηα εοζεία (ε) θάζεηε ζημ ΑΒ ζημ ζεμείμ ημο Μ θαη κα πάνεηε έκα 

ζεμείμ Κ πάκς ζηεκ (ε) ηέημημ ώζηε ΚΜ=4cm.  

1. Να θένεηε θαη κα μεηνήζεηε ηα ημήμαηα ΚΑ θαη ΚΒ.  

2. Να μεηνήζεηε ηηξ γςκίεξ ΜΑΚ θαη ΑΚΒ. 

3. Να θαηαζθεοάζεηε θύθιμοξ (Α, 3cm) θαη (Β, 4cm). Ση ζέζε έπεη ε εοζεία (ε) ςξ 

πνμξ θάζε έκακ από ημοξ δύμ θύθιμοξ;     

5. Καηαζθεοάζηε έκα ηνίγςκμ με πιεονέξ ΑΒ=6cm, ΒΓ=5cm θαη ΑΓ=4cm. Να θένεηε 

ημ ημήμα ΓΔ θάζεημ πνμξ ηεκ πιεονά ΑΒ (Σμ Δ είκαη ημ ζεμείμ πάκς ζηεκ ΑΒ) 

θαζώξ θαη μηα εοζεία (ε1) , πανάιιειε πνμξ ημ ημήμα ΑΒ , ε μπμία κα δηένπεηαη από 

ημ ζεμείμ Γ. Να μεηνήζεηε θαη κα ζογθνίκεηε ηηξ γςκίεξ Α θαη Β ημο ηνηγώκμο με 

αοηέξ πμο ζπεμαηίδεη ε εοζεία (ε1) με ηηξ πιεονέξ ΓΒ θαη ΓΑ. Να επηζεμάκεηε ηα 

δεύγε ηςκ ίζςκ γςκηώκ πμο ζπεμαηίζηεθακ. 

     


