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ΑΗΕΓΖ ΓΓΩΙΓΣΡΖΑ 

1. Πάκω ζε μηα εοζεία (ππ΄) πάνηε ηα ζεμεία Α θαη Β. Κα μκμμάζεηε όιεξ ηηξ 

εμηεοζείεξ πμο ζπεμαηίζηεθακ. Πμηεξ από ηηξ εμηεοζείεξ πμο μκμμάζαηε 

είκαη ακηηθείμεκεξ; 

2. Πάνηε ηνία ζεμεία Α, Β, Γ πάκω ζε μηα εοζεία (ε) θαη δύμ ζεμεία Η θαη Θ πμο 

δεκ ακήθμοκ ζηεκ εοζεία (ε). Κα πανάλεηε θαη κα μκμμάζεηε όια ηα 

εοζύγναμμα ημήμαηα πμο ζπεμαηίδμκηαη. 

3. Ηαηαζθεοάζηε έκα πεκηάγωκμ, μκμμάζηε ηηξ θμνοθέξ ημο θαη πανάληε όια ηα 

εοζύγναμμα ημήμαηα πμο μπμνείηε μκμμάδμκηάξ ηα. 

4. Από ηνία με ζοκεοζεηαθά ζεμεία, πόζα εοζύγναμμα ημήμαηα μνίδμκηαη; Κα ηα 

μκμμάζεηε. 

5. Ηαηαζθεοάζηε έκα ηνίγωκμ ΑΒΓ θαη μκμμάζηε Δ έκα ηοπαίμ ζεμείμ ημο 

ημήμαημξ ΑΒ. Κα μκμμάζεηε όια ηα εοζύγναμμα ημήμαηα πμο μπμνείηε κα 

ζπεμαηίζεηε. ηε ζοκέπεηα κα πανάλεηε ηηξ ακηηθείμεκεξ εμηεοζείεξ ηωκ ΑΒ, 

ΑΓ θαη κα ηηξ μκμμάζεηε. 

6. Κα μκμμάζεηε με ηνία γνάμμαηα όιεξ ηηξ γωκίεξ πμο ζεμεηώκμκηαη ζηα 

παναθάηω ζπήμαηα: 

 
7. Κα ζπεδηάζεηε έκα ηνίγωκμ ΑΒΓ. Κα βνείηε : α) Σεκ πενηεπόμεκε γωκία ηωκ 

πιεονώκ ΒΓ, ΑΒ    β) Σηξ γωκίεξ πμο είκαη πνμζθείμεκεξ ζηεκ πιεονά ΑΓ.  

γ) Σεκ πιεονά απέκακηη από ηε γωκία Α   δ) Σηξ πιεονέξ πμο πενηέπμοκ ηε 

γωκία Γ. 

8. Κα θαηαζθεοάζεηε έκα θονηό ελάγωκμ ΑΒΓΔΓΔ. Κα πανάλεηε όιεξ ηηξ 

δηαγώκηεξ ημο θαη κα ηηξ απανηζμήζεηε. ε πόζεξ γωκίεξ πωνίδεηαη θάζε 

γωκία ημο ελαγώκμο από ηηξ δηαγώκηεξ ημο; Κα μκμμάζεηε όιεξ ηηξ γωκίεξ 

ζηηξ μπμίεξ πωνίδεηαη ε θμνοθή Δ. 

9. Ηαηαζθεοάζηε έκα πεκηάγωκμ ΑΒΓΔΓ θαζώξ θαη ηηξ δηαγώκημοξ ημο ΑΓ θαη 

ΓΓ. Πμηεξ είκαη μη πνμζθείμεκεξ γωκίεξ ζηεκ πιεονά ΓΓ ημο ηνηγώκμο ΑΓΓ 

θαη πμηεξ μη πνμζθείμεκεξ ζηεκ ίδηα πιεονά γωκίεξ ακ μηιάμε γηα ημ ηνίγωκμ 

ΔΓΓ; Πμηα γωκία είκαη ε πενηεπόμεκε ηωκ πιεονώκ ΑΓ θαη ΓΓ; Πμηα πιεονά 

είκαη ε απέκακηη από ηε γωκία Γ ζε θάζε έκα από ηα ηνίγωκα ΑΓΓ θαη ΓΔΓ;  



ΠΕΣΡΙΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΗΞΟΤΡΙΟΤ                                                                            Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΒΑΙΛΗ ΜΠΑΚΟΤΡΟ 

10. Κα ζομπιενώζεηε ημ πηκαθάθη μεηαηνέπμκηαξ θαηάιιεια ηηξ μμκάδεξ: 

 

       9. Έκα μηθόπεδμ έπεη ηέζζενεηξ πιεονέξ με μήθε 27,15m,  1870dm, 23,4m θαη 

31570cm. Κα βνείηε ακ μπμνμύμε κα ημ πενηθνάλμομε με 100m ζονμαηόπιεγμα πμο 

έπμομε ζηε δηάζεζή μαξ. 

      10. ε μηα εοζεία (ε), πάνηε με ηε ζεηνά ηα ζεμεία Α, Β, Γ θαη Δ ώζηε ΑΒ=4cm, 

ΑΓ=6cm  θαη ΓΔ=3cm. Οκμμάζηε Ι ημ μέζμ ημο ημήμαημξ ΑΒ. Τπμιμγίζηε ηα μήθε 

ηωκ ημεμάηωκ ΒΓ, ΙΓ θαη ΙΔ. 

  

m dm cm mm 

0,745    

 57,64   

  324,1  

   653 


