Aλυτες Ασκησεις (Παραλληλες Ευθειες)

1

 του τριΔινεται τριγωνο ΑΒΓ και η διχοτομος ΒΕ της
γωνιας B
2
ΑΔ||ΒΕ
οποτε οι γωνιες ...
3. Να δειχτει οτι α + 110  20α. Ποτε ισχυει
το ισον;
γωνου. Απο το Α φερνουμε παράλληλη της ΒΕ , που τεμνει τη ΒΓ 3
2. Aν α, β θετικοι , να συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β 3 , Β = α 2 β + αβ 2 .
στο Δ. Να αποδειξετε οτι το τριγωνο ΑΒΔ ειναι ισοσκελες.

Εστω τριγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ και η διχοτομος ΑΔ της γωνιας Α.
Στο τριγωνο ΑΒΖ, η ΑΔ
Φερνουμε την καθετη ΒΖ στην ΑΔ, η προεκταση της οποιας τεδιχοτομος και ...
μνει την ΑΓ στο Ε. Να δειξετε οτι το τριγ. ΑΒΖ ειναι ισοσκελες.










Β εξ +Γ εξ .
 . Απο σημειο Α της Οy
Εστω ΟΔ η διχοτομος της γωνιας xOy

γωνου ισουται με ....

Εντος εναλλαξ και εντος

φερνουμε παραλληλη στην ΟΔ που τεμνει την προεκταση της Οx εκτος και επι τα αυτα γωνιστο Β. Να δειχτει οτι ΟΑ=ΟΒ.
ες ειναι ισες ...
Απ’τη κορυφη Β τριγωνου ΑΒΓ φερνουμε παραλληλη στη διχοτοΔειξτε οτι το τριγωνο
μο ΟΔ που τεμνει την προεκταση της ΓΑ στο Ε. Να δειχτει οτι :
ΑΕΔ ειναι ισοσκελες και ...
ΕΓ=ΑΒ+ΑΓ.
 = 90ο) φερνουμε το υψος ΑΗ και
Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( Α
 και Γ αντιστοιχα.
τις διχοτομους ΑΔ και ΓΕ των γωνιων ΒΑΗ
Αν Ρ το σημειο τομης των ΑΔ και ΓΕ, να δειξετε οτι:
● ΑΔ  ΓΕ και ● ΑΡ = ΡΔ.

 - Γ = 90ο και ΑΔ η διχοτομος του.
Σε τριγωνο ΑΒΓ ισχυει Β
 = 45ο .
Δειξτε οτι ΒΔΑ
 και η μεσοκαθετη της ΒΓ τεμνει την ΑΒ
Σε τριγωνο ΑΒΓ Γ =3 Β
στο Δ. Να δειξετε οτι τα τριγωνα ΔΒΓ και ΑΓΔ ειναι ισοσκελη.

Δειξτε οτι το τριγωνο
ΑΓΔ ειναι ισοσκελες και ...

Η ζητουμενη γωνια εξωτερικη γωνια του τριγωνου
ΑΔΓ και ...

 = Β
Δειξτε πρωτα οτι ΒΓΔ
οποτε ...

 = 60ο και Γ = 50ο . Αν το υψος ΑΗ και η
Εστω τριγωνο ΑΒΓ με Α
Υπολογιστε πρωτα τη γωδιχοτομος ΒΔ τεμνονται στο Ε, να υπολογισετε τις γωνιες του

νια Β και ...
τριγωνου ΑΕΔ.

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drmaths58.blogspot.com/

●Αν οι γωνιες ενος τριγωνου ειναι x , 2 x , 3 x τοτε να βρειτε
● Το αθροισμα των γωνιτο ειδος του τριγωνου ως προς τις γωνιες του .
ων τριγωνου ειναι ισο ...
 = 90ο . Να υπολογίσετε το άθροισμα ●Η εξωτερικη γωνια τρι●Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με Α
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Εστω το τυχαιο τριγωνο ΑΒΓ και διαμεσοι του ΒΜ, ΓΝ. Προεκτεινουμε τη ΒΜ κατα τμημα ΜΔ=ΒΜ και τη ΓΝ κατα ΝΕ=ΓΝ.
Να αποδειξετε οτι:
● ΑΔ||ΒΓ ● ΑΕ||ΒΓ ● Ε, Α και Δ συνευθειακα

Συγκρινετε πρωτα τα τριγωνα με πλευρες ΑΔ και
ΒΓ ...

... καθετες στην ιδια ευθεια ... τριγωνο ΑΒΔ ισοσκελες ...

Εστω το τριγωνο ΑΒΓ και το υψος του ΒΕ. Φερνουμε ΑΔ  ΑΓ
με ΑΔ=ΑΒ (Β, Δ εκατερωθεν της ΑΓ). Να δειξετε οτι:

● ΑΔ||ΒΕ ● ΒΔ διχοτομος της ΑΒΕ

... καθετες στην ιδια ευθεια ... τριγωνο ΑΒΔ ισοσκελες ...

Αν ΑΔ, ΒΕ, ΓΖ ειναι οι διχοτομοι τριγωνου ΑΒΓ να υπολογισετε
 + ΒΕΓ
 + ΑΖΓ
 .
το αθροισμα ΑΔΒ

Οι γωνιες ειναι εξωτερικες των τριγωνων ...

 = 20 0 + Γ , ΑΔ διχοτομος και Ε σηΘεωρουμε τριγωνο ΑΒΓ με Β
Τριγωνο ΑΒΕ ισοσκελες
 Γ,

μειο της πλευρας ΑΓ με ΑΕ=ΑΒ. Υπολογιστε τις γωνιες Ε Β
... και Α Ε Β εξωτερικη ...
 Β, Α Δ
 Γ.
ΑΔ

Υπολογιστε πρωτα τη γωνι-


Αν Ι το εγκεντρο του τριγωνου να υπολογιστει η γωνια ΒΙΓ
.

 = 60ο , ΑΓ=2ΑΒ και Δ μεαο της
Δινεται το τριγωνο ΑΒΓ με Α
ΑΓ. Να αποδειχτει οτι:
● Το τριγωνο ΑΒΔ ειναι ισοπλευρο.
● Το τριγωνο ΓΒΔ ειναι ισοσκελες.
 = 90ο
● ΑΒΓ



α Α ...

Απο δοσμενη σχεση ειναι
ΑΒ=ΑΔ=ΔΓ ...

 =2 Γ . Φερουμε το υψος ΑΔ και στη
Δινεται το τριγωνο ΑΒΓ με Β
Στο τριγωνο ΑΒΕ η ΑΔ ειπλευρα ΒΓ παιρνουμε τμημα ΔΕ=ΒΔ. Να δειχτει οτι τα τριγωνα ναι υψος και ...
ΑΒΕ και ΑΕΓ ειναι ισοσκελη.

Προεκτεινουμε τη διαμετρο ΑΒ ενος κυκλου (Ο,R) κατα τμημα
ΑΜ και απο το Μ φερνουμε τεμνουσα ΜΓΔ του κυκλου , ωστε




ΜΓ=R. Αποδειξτε οτι η γωνια Δ O Β ειναι τριπλασια της Γ O Μ.

Τα τριγωνα ΟΜΓ, ΟΓΔ ειναι ισοσκελη και ...

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drmaths58.blogspot.com/

Εστω το τριγωνο ΑΒΓ και το υψος του ΒΕ. Φερνουμε ΑΔ  ΑΓ
με ΑΔ=ΑΒ (Β, Δ εκατερωθεν της ΑΓ). Να δειξετε οτι:

● ΑΔ||ΒΕ ● ΒΔ διχοτομος της ΑΒΕ


 =Β .
Σε ισοσκελες τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) ειναι Α
2

2
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 = 450 και τα υψη του ΒΔ
Δινεται οξυγωνιο τριγωνο ΑΒΓ με Α
και ΓΕ που τεμνονται στο Η. Να δειξετε οτι:
● Τα τριγωνα ΑΕΓ και ΕΗΒ ειναι ισοσκελη. ● ΑΗ=ΒΓ



● Στο τριγ. ΑΔΒ, Α = 450

 = ...
οποτε ΑΒΔ
● τριγ. ΑΗΔ=τριγ.ΒΓΔ ...

Οποτε και τα υπολοιπα στοιχεια
Απο τυχαιο σημειο Δ της βασης ισοσκελους τριγωνου ΑΒΓ φερΦερτε υψος ΑΗ και υπο τους
ισα,. δηλαδη :
νουμε ΔΕ  ΑΓ . Να δειξετε οτι: Α
= 2ΕΔΓ
λογιστε γωνιες στα ορθοΑΒ = ΒΕ (1)
γωνια τριγωνα ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 0 ) προεκτεινουμε την ΒΓ
κατα τμηματα ΒΔ=ΑΒ (προς το Β) και ΓΕ=ΑΓ (προς το Γ).
 = 1350  ΑΒΔ
 + ΑΓΕ
 = 270 0 .
Να δειξετε οτι:  ΕΑΔ

Τα τριγωνα ΑΓΕ, ΑΒΔ ειναι ισοσκελη και ...

Σε ισοσκελες τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με υψος ΒΔ, φερνουμε την 
καθετη ευθεια ΔΕ στη πλευρα ΑΒ που τεμνει την ευθεια ΒΓ στο ΒΖΕ συμπληρωματικη της
γωνιας ...
Ζ. Να δειχθει οτι τo τριγωνο ΔΒΖ ειναι ισοσκελες.
Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και Ι το εγκεντρο του.Απ’το Ι φερνουμε
●ΒΙ, ΓΙ διχοτομοι ...
παραλληλες προςτις πλευρες ΑΒ και ΑΓ που τεμνουν τη πλευρα
ΙΕ||ΑΒ, ΙΖ||ΑΓ ....
ΒΓ στα σημεια Ε και Ζ αντιστοιχα. Αποδειξτε οτι :
● ...
● Τα τριγωνα ΒΙΕ και ΙΖΓ ειναι ισοσκελη ● ΒΓ=ΙΕ+ΙΖ+ΕΖ
Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και Ι το εγκεντρο του.Απ’το Ι φερνουμε
●ΒΙ, ΓΙ διχοτομοι ...
παραλληλες προςτις πλευρες ΑΒ και ΑΓ που τεμνουν τη πλευρα
ΙΕ||ΑΒ, ΙΖ||ΑΓ ....
ΒΓ στα σημεια Ε και Ζ αντιστοιχα. Αποδειξτε οτι :
● ...
● Τα τριγωνα ΒΙΕ και ΙΖΓ ειναι ισοσκελη ● ΒΓ=ΙΕ+ΙΖ+ΕΖ
Στο τριγωνο ΑΒΓ η ΓΔ ειναι η διχοτομος της Γ και η Γx η διχο● ΓΔ διχοτομος ...
τομος της Γ . Απ’το Δ φερνουμε παραλληλη στην ΑΓ που τεμνει
εξ

την ΒΓ στο Ε και την Γx στο Ζ. Να δειξετε οτι:
● Τα τριγωνα ΔΕΓ και ΕΖΓ ειναι ισοσκελη ● ΔΕ=ΕΓ=ΕΖ
 = 2Γ ΒΔ ειναι διχοτομος. Απ’το μεσο Μ
Στο τριγωνο ΑΒΓ με Β
της ΑΓ φερνω παραλληλη στην ΒΔ που τεμνει τη ΒΓ στο Η.
Να δειξετε οτι το ΑΗ ειναι υψος του τριγωνου.

ΔΕ||ΑΓ ... τριγ. ΔΕΓ ...
● ...

Δειξτε οτι τα τριγωνα ΑΗΔ
και ΔΗΓ ειναι ισοσκελη ...

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drmaths58.blogspot.com/

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( Â = 90 0 ) το υψος ΑΔ και η διχο

Δειξτε οτι ΖΕΑ = ΑΖΕ ...
τομος ΒΖ τεμνονται στο Ε. Να δειξετε οτι το τριγωνο ΑΕΖ ειναι
ισοσκελες.
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Εστω τριγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Πανω στη πλευρα ΑΓ παιρνουμε
σημειο Δ, ωστε ΑΔ=ΑΒ. Να δειχτει οτι:

 
 = 900 + Α
 = Β -Γ
 ΒΔΓ
 ΔΒΓ
2
2

Χρησιμοποιειστε αθροισμα
γωνιων τριγωνου και εξωτερικες γωνιες ...

Σε τριγωνο ΑΒΓ φερνουμε απ’τη κορυφη Β ευθεια x’x||ΑΓ. ΠαΔειξτε οτι ΑΜ, ΑΝ ειναι
νω στη x’x (εκατερωθεν του Β) παιρνουμε τμηματα ΒΜ=ΒΝ=ΑΒ.
εσωτερικη και εξωτερικη
Να δειξετε οτι ΑΜ  ΑΝ.


διχοτομος της γωνιας Α ...

Απ’το μεσο Μ της βασης ισοσκελους τριγωνου ΑΒΓ φερνουμε
παραλληλες στις ΑΒ, ΑΓ που τις τεμνουν στα σημεια Δ, Ε αντιστοιχα. Να δειξετε οτι η ΑΜ ειναι μεσοκαθετη του ΔΕ.

Δειξτε πρωτα οτι η ΑΜ δι-



χοτομει τη γωνια ΔΜΕ ...

Δυο κυκλοι με κεντρα Κ , Λ εφαπτονται εξωτερικα στο Α .
Φερτε τις ακτινες ΚΒ, ΛΓ
Αν ευθεια ε εφαπτεται των κυκλων στα Β, Γ αντιστοιχα, αποδει- και ΑΔ  ΒΓ ...
ξτε οτι ΒΑ  ΑΓ .

 > 300 . Στην πλευρα ΒΓ
Δινεται ισοσκελες ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) με Α

Δειξτε οτι το τριγωνο ΑΔΕ

 και Β κυρτου τετραπλευρου
Αν οι διχοτομοι των γωνιων Α
 
 =Γ+Δ .
ΑΒΓΔ τεμνονται στο Ο, να δειχτει οτι: ΑΟΒ
2

Χρησιμοποιειστε αθροισμα
γωνιων τριγωνου και τετραπλευρου ...

 =300 και στην πλευρα ΑΓ παιρνουμε ειναι ισοπλευρο και ...
παιρνουμε σημειο Δ με ΒΑΔ
 = 15 0 .
τμημα ΑΕ=ΑΔ. Να αποδειξετε οτι: ΕΔΓ

ˆ = 90 0 ), η ευθεια της διχοτοΕστω ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ( A
Η γωνια που σχηματιζουν



μου της γωνιας Γεξ τεμνει τις διχοτομους των γωνιων Β, Βεξ στα
 
οι διχοτομοι των Β, Βεξ ...
σημεια Δ και Ε αντιστοιχα.

 =Δ
 = 450 .
● Να υπολογιστει η ΔΒΕ
● Να δειχτει οτι: Ε
Σε τετραπλευρο ΑΒΓΔ ειναι ΑΒ//ΓΔ, ΑΒ=ΑΔ, ΔΒ=ΔΓ και
 = 1000 .
Α
● Να δειξετε οτι η ΒΔ ειναι διχοτομος της γωνιας Δ.
● Να υπολογισετε σε μοιρες τη γωνια Γ .

ΔΒΑ ισοσκελες ...
ΑΒ||ΓΔ ...

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drmaths58.blogspot.com/

Εστω οξυγωνιο τριγωνο ΑΒΓ με μικροτερη πλευρα τη ΒΓ. Στις
Χρησιμοποιειστε αθροισμα
πλευρες του ΑΒ, ΑΓ παιρνουμε τα σημεια Δ και Ε αντιστοιχα,
γωνιων τριγωνου και εξωτετοια ωστε ΒΔ=ΓΕ=ΒΓ. Αν ΒΕ, ΓΔ τεμνονται στο Ζ, να δειξετε
τερικες γωνιες ...

Α
 = 900 +
οτι ΕΖΓ
2
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Δινεται κυκλος διαμετρου ΑΒ και κεντρου Κ. Απο το Κ φερνω
την ακτινα ΚΓ  ΑΒ και εστω Μ το μεσο της ΚΓ. Απο το Μ φερνω την καθετη στην ΚΓ που τεμνει τον κυκλο στο Δ.
● Να δειξετε οτι το τριγωνο ΚΔΓ ειναι ισοπλευρο.
 .
● Να δειξετε οτι η ΑΔ ειναι διχοτομος της ΜΔΚ

●ΜΔ μεσοκαθετη ...
●ΜΔ||ΑΒ ...
●Τριγωνο ΚΑΔ ειναι ...

 .
● Να υπολογισετε σε μοιρες τη γωνια ΒΑΔ

Εστω ισοσκελες τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτομοι του ΒΚ
 τεμνει τη ΓΛ στο Δ και τη ΒΓ
και ΓΛ. Αν η διχοτομος της ΓΚΒ





Δειξτε οτι ΗΔΓ = ΔΗΓ ...

στο Η, να δειξετε οτι το τριγωνο ΓΔΗ ειναι ισοσκελες.
 και τα υΣε τριγωνο ΑΒΓ φερνουμε την διχοτομο της γωνιας Α


Δειξτε οτι ΗΔΕ = ΔΗΕ ...
ψη ΒΖ και ΓΘ απ’τις κορυφες Β και Γ που την τεμνουν στα σημεια Δ και Ε. Αν Η το σημειο τομης των υψων, να δειξετε οτι το
τριγωνο ΔΕΗ ειναι ισοσκελες.
 = 2Γ και το υψος του ΑΚ. Ο
Δινεται οξυγωνιο τριγωνο ΑΒΓ με Β



●Δειξτε ΒΕΑ = ΒΑΕ = Γ ...
κυκλος κεντρου Α και ακτινας ΑΓ τεμνει την προεκταση της ΒΓ
●ΚΓ=ΚΕ ...
στο Ε. Να δειχθει οτι:
●Το τριγωνο ΑΕΒ ειναι ισοσκελες.
●ΚΓ=ΚΒ+ΑΒ
Εστω ισοσκελες τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διαμεσος του ΑΜ.
Φερνουμε Γx  ΒΓ προς το ημιεπιπεδο που δεν ανηκει το Α και
παιρνουμε σ’αυτην τμημα ΓΔ-ΑΒ. Να δειξετε οτι η ΑΔ ειναι δι .
χοτομος της γωνιας ΜΑΓ

●Γx||ΑΜ ...
●ΑΓ=ΓΔ ...

Δυο κυκλοι με κεντρα Κ, Λ ειναι εξωτερικοι ο ενας ως προς τον
Η γωνια των διχοτομων εαλλο. Μια κοινη εξωτερικη και μια κοινη εσωτερικη διχοτομος
φεξης και παραπληρωματι = 90 0.
τους τεμνονται στο σημειο Ρ. Δειξτε οτι ΚΡΛ
κων γωνιων ...

Εστω ισοσκελες τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Δ σημειο της προεΑθροισμα γωνιων τριγωνου
κτασης της ΒΓ, προς το Β, ωστε ΒΔ=ΑΓ και ΔΓ=ΔΑ. Υπολογιστε
Γωνιες βασης ισοσκελους
τις γωνιες των ισοσκελων τριγωνων που σχηματιζονται.
Εξωτερικη γωνια ...

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drmaths58.blogspot.com/

Στη προεκταση της υποτεινουσας ΒΓ ορθογωνιου τριγωνου ΑΒΓ
Δειξτε οτι
και προς το μερος του Β παιρνουμε τμημα ΒΕ=ΑΒ. Στο Γ φερ

0
νουμε ευθεια καθετη στη ΒΓ και πανω σ’αυτην και στο ημιεπιπε- ΔΑΓ + ΒΑΕ = 90 ...
δο (ΒΓ,Α) παιρνουμε τμημα ΓΔ=ΑΓ. Να αποδειξετε οτι τα σημεια
Δ, Α, Ε ειναι συνευθειακα.

