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ΑΚΗΓΙ Γ ΑΘΡΟΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΤΘΤΓΡΑΜΜΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

1. ε εσζεία (ε) παίρκοσμε ηα δηαδοτηθά ζεμεία Α, Β θαη Γ ηέηοηα ώζηε: ΑΒ=6cm, 

ΑΓ=10cm θαη Μ μέζο ηοσ ΑΒ. Να σποιογίζεηε ηα μήθε ηφκ ημεμάηφκ ΒΓ, ΑΜ, θαη 

ΜΓ. 

2. Δίκοκηαη οη ακηηθείμεκες εμηεσζείες Οτ, Ου. Παίρκοσμε ηα ζεμεία Α, Β πάκφ ζηεκ 

Οτ ώζηε ΟΑ=3cm θαη ΟΒ=7cm θαζώς θαη ηο ζεμείο Γ πάκφ ζηεκ Ου ώζηε 

ΟΓ=2cm. Να βρείηε ηα μήθε ηφκ ΓΑ θαη ΓΒ. Ακ Μ ηο μέζο ηοσ ΟΑ, κα σποιογίζεηε 

ηα μήθε ηφκ ΜΓ θαη ΜΒ. 

3.  Δίκοκηαη οη ακηηθείμεκες εμηεσζείες Οτ, Ου. Παίρκοσμε ηα ζεμεία Α, Β πάκφ 

ζηεκ Ου ώζηε ΟΑ=4cm θαη ΟΒ=6cm θαζώς θαη ηο ζεμείο Γ πάκφ ζηεκ Οx ώζηε 

ΟΓ=3cm. Να βρείηε ηα μήθε ηφκ ΓΑ θαη ΓΒ. Ακ Μ ηο μέζο ηοσ ΟΑ, κα σποιογίζεηε 

ηα μήθε ηφκ ΜΓ θαη ΜΒ. 

4. ε εσζεία (ε) παίρκοσμε ηα δηαδοτηθά ζεμεία Α, Β θαη Γ θαζώς θαη ηο ζεμείο Μ, 

όποσ Μ μέζο ηοσ ΑΓ , ηέηοηο ώζηε ΑΜ=4cm θαη ΒΜ=2cm. Να βρείηε ηα μήθε ηφκ 

ημεμάηφκ ΑΒ θαη ΒΓ. Πόζες δηαθορεηηθές ιύζεης σπάρτοσκ; 

5. ε εσζεία (ε) παίρκοσμε ηα δηαδοτηθά ζεμεία Α, Β, Γ θαη Δ ηέηοηα ώζηε ΑΒ=5cm, 

ΒΔ=6cm θαη ΑΓ=7cm. Οκομάδοσμε Μ ηο μέζο ηοσ ΑΒ θαη Ν ηο μέζο ηοσ ΓΔ. Να 

σποιογίζεηε ηα μήθε ηφκ ΒΓ , ΓΔ θαη ΜΝ. 

6. ε εμηεσζεία Οτ παίρκοσμε ηα ζεμεία Α, Β θαη Γ ώζηε ΟΓ=5cm, OB=9cm θαη 

ΟΑ=3cm. Να σποιογίζεηε ηα : ΟΑ+ΟΒ, ΟΓ+ΟΒ, ΟΒ-ΟΓ θαη ΟΓ-ΟΑ. 

7. ε εσζεία (ε) δίκοκηαη ηα δηαδοτηθά ζεμεία Α, Β, Γ θαη Δ ώζηε ΑΒ=4cm, ΑΓ=7cm 

θαη ΒΔ-ΒΓ=2cm. Να βρείηε ηα μήθε ΒΓ θαη ΓΔ. ηε ζσκέτεηα, οκομάζηε Κ ηο μέζο 

ηοσ ΑΒ θαη Λ ηο μέζο ηοσ ΓΔ θαη σποιογίζηε ηα μήθος ΚΛ. 

8. Δίκοκηαη οη ακηηθείμεκες εμηεσζείες Οτ, Ου. Παίρκοσμε ηα ζεμεία Α, Β πάκφ ζηεκ 

Οτ ώζηε ΟΑ=4cm θαη ΟΒ=6cm θαζώς θαη ηα ζεμεία Γ θαη Δ πάκφ ζηεκ Ου ώζηε 

ΟΓ=5cm θαη ΓΔ=2cm. Να προζδηορίζεηε ηε ζέζε ηοσ ζεμείοσ Δ ώζηε ηο μήθος 

ΔB=9cm. Ποηα είκαη ε μεγαιύηερε ηημή ποσ μπορεί κα έτεη ηο μήθος ΔΒ; 

9. Δίκοκηαη ηα δηαδοτηθά ζεμεία Α, Β, Γ θαη Δ πάκφ ζε εσζεία (ε) θαζώς θαη ηα 

ζεμεία Μ θαη Ν ποσ είκαη μέζα ηφκ ημεμάηφκ ΑΒ θαη ΓΔ ακηίζηοητα. Ακ γκφρίδεηε 

όηη ΜΝ=8cm , εκώ ΜΓ=6cm, κα βρείηε ηα μήθε ΑΒ, ΒΓ θαη ΓΔ. 

Τπάρτοσκ περηζζόηερες από μία ιύζεης; Ακ επηπιέοκ δοζεί όηη ΑΒ=2cm, ποηες είκαη 

οη ηημές γηα ηα ΒΓ θαη ΓΔ; 
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