
23. Να δειχτει οτι α + 110 20α. Ποτε ισχυει το ισον;
.3 3 2 22. Aν  α, β θετικοι , να  συγκρινεται τους αριθμους Α = α + β , Β = α β+ αβ                
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Ευθεια ε περνα απ'το μεσο Μ ευθυγραμμου τμηματος ΑΒ. 
Αν ΑΔ ε,  ΒΖ ε  να δειχτει οτι:   
ΑΔ =ΒΖ              ΑΔΒΖ παραλληλογραμμο
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●Συγκρινετε τα τριγωνα 
   ΜΑΔ και ΜΒΖ ...   
● Απο προηγουμενο ...    
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Σε τετραγωνο ΑΒΓΔ, Ε και Ζ σημεια της διαγωνιου ΒΔ τετοια 
ωστε ΒΕ=ΔΖ. Να αποδειχτει οτι το τετραπλευρο ΑΕΓΖ ειναι 
ρομβος.

Δειξτε οτι ειναι παραλλη-
λογραμμο με καθετες δια-
γωνιους ...     

Δινεται παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ, το μεσο Μ της ΒΓ και το ση-
μειο τομης Ε των ΑΜ και ΒΔ. Να αποδειξετε οτι:
● ΑΕ=2ΕΜ
● ΔΕ=2ΕΒ
● Η ευθεια ΓΕ διερχεται απ’το μεσο της ΑΒ.

Το Ε ειναι βαρυκεντρο 
του τριγωνου ...                

Στις πλευρες ΑΒ, ΒΓ, Γ∆ και ∆Α τετραγωνου ΑΒΓ∆ θεωρουμε
αντιστοιχως τα σημεια Κ, Λ, Μ και Ν ωστε ΑΚ = ΒΛ = ΓΜ = ∆Ν. 
Να αποδειξετε οτι το ΚΛΜΝ ειναι τετραγωνο.

Συγκρινετε τα τριγωνα ...
Δειξτε οτι μια γωνια του 
ΚΛΜΝ ειναι ορθη ...

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ με ΑΓ=ΑΒ και Μ το μεσο της ΒΓ.
Φερουμε την ΑΜ και την προεκτεινουμε κατα τμημα ΜΕ=ΑΜ. 
Να αποδειξετε οτι:
● ΑΜ  ΒΓ
● τα σημεια Δ, Γ και Ε ειναι συνευθειακα
● το Γ ειναι μεσο της ΔΕ
● το τετραπλευρο ΑΒΕΓ ειναι ρομβος

●Τριγ. ΑΒΓ ισοσκελες ... 
●ΑΒΕΓ παραλληλογραμμο 
● Απο προηγουμενο ... 
● Απο προηγουμενα ...

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ προεκτεινουμε την πλευρα ΑΔ κατα
τμημα ΔΕ=ΑΔ. Αν η ΒΕ τεμνει την ΑΓ στο σημειο Ζ και τη  ΔΓ 
στο σημειο Η, να αποδειξετε οτι:
● Το τετραπλευρο ΒΔΕΓ ειναι παραλληλογραμμο.
● ΔΗ=ΗΓ
● Η ΔΖ περναει απο το μεσο της ΒΓ.

●Συγκρινετε ΔΕ, ΒΓ ...
●Απο προηγουμενο ...
●Δειξτε οτι Ζ βαρυκεν-

   τρο και ...   

Απο την κορυφη Α ενος παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ φερνου-
με παραλληλη προς την διαγωνιο ΒΔ , που τεμνει τη ΒΓ στο 
Ε και την ΓΔ στο Ζ.  Να αποδειξετε οτι ΑΕ=ΑΖ.

Δειξτε ΑΕΒΔ, ΑΒΔΖ ει-
ναι παραλληλογραμμα ...

Εστω ενα παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και το μεσο Μ της πλευ-
ρας του ΑΒ. Αν Ρ το κοινο σημειο των ευθειων ΓΕ και ΔΑ, 
να αποδειξετε οτι ΡΑ= ΑΔ.

Δειξτε οτι ΡΑΓΒ ειναι πα-
ραλληλογραμμο ...
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Σε τετραπλευρο ΑΒΓΔ  φερνουμε την ΔΕ παραλληλη και ιση 
της ΑΒ. Αν Κ, Λ ειναι τα μεσα των διαγωνιων του ΑΒΓΔ να δει-
ξετε οτι:
● ΑΔ||ΒΓ     ● ΑΕ||ΒΓ     ● Ε, Α και Δ συνευθειακα

Συγκρινετε πρωτα τα τρι-
γωνα  με πλευρες ΑΔ και 
ΒΓ ...                

Εστω το τριγωνο ΑΒΓ και το υψος του ΒΕ. Φερνουμε ΑΔ ΑΓ
με ΑΔ=ΑΒ (Β, Δ εκατερωθεν της ΑΓ). Να δειξετε οτι:
● ΚΛ||ΓΕ     ● 2ΚΛ=ΓΕ

... Φερτε τη ΑΕ που διερ-
χεται απο Κ (γιατι;) ...

Δινεται τετραγωνο ΑΒΓΔ και Μ το μεσο της ΒΓ. Αν η ΑΒ τεμνει 
τη προεκταση της ΔΖ  στο Κ, να δειχτει οτι  0ΚΓΔ = 135 .

Δειξτε οτι το τριγωνο ΚΓΔ 
ειναι ισοσκελες ...

Εστω τριγωνο ΑΒΓ και η διχοτομος του ΑΔ. Απο το Δ φερ-
νουμε παραλληλη προς την ΑΒ που τεμνει την ΑΓ στο Ε και 
απο το Ε παραλληλη προς τη ΒΓ που τεμνει την ΑΒ στο Ζ.   
Να  αποδειξετε οτι   ΑΕ= ΒΖ.

Δειξτε οτι το τριγωνο ΑΕΔ 
ειναι ισοσκελες ...
ΖΕΔΒ παραλληλογραμμο ...

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ ειναι ΑΒ=2ΒΓ .Πανω στην ευ-
θεια ΒΓ παιρνουμε τα σημεια Ε , Ζ ετσι ωστε Β μεταξυ Γ 
και Ε και ΒΕ= ΒΓ και Γ μεταξυ Β και Ζ και ΓΖ=ΒΓ. Να απο-
δειξετε οτι ΑΖ καθετη στη ΔΕ.

Αν Κ, Λ τα σημεια τομης 
των ΔΕ, ΑΖ με τις ΑΒ, ΓΔ 
δειξτε οτι ΑΚΛΔ ρομβος ...

Εστω τριγωνο ΑΒΓ ορθογωνιο στο Α και τα μεσα Δ, Ε, Ζ 
των πλευρων ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ αντιστοιχα.  Φερνουμε τα καθετα 
προς την ΕΖ τμηματα ΑΚ και ΔΛ. Να αποδειξετε οτι το τε-
τραπλευρο ΑΚΔΛ ειναι παραλληλογραμμο.

Συγκρινε τα τριγωνα ΖΑΚ 
και ΔΕΛ ...     

Να αποδειξετε οτι η ευθεια που συνδεει τα μεσα δυο απε-
ναντι πλευρων παραλληλογραμμου ειναι παραλληλη προς τις 
αλλες δυο πλευρες και διερχεται απο το σημειο τομης των 
διαγωνιων του.

Αν Κ,Λ μεσα των ΑΔ, ΒΓ 
δειξτε οτι  ΑΒΛΚ, ΚΒΓΔ  
ειναι παραλληλογραμμα ...

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ, ΑΒ=2ΒΓ,  Μ, Ν τα μεσα των 
ΑΒ, ΓΔ αντιστοιχα και το τμημα ΑΕ  ΒΓ. Να  δειξετε οτι:
● Το τετραπλευρο ΜΒΓΝ ειναι ρομβος.
● Το τριγωνο ΜΕΝ ειναι ισοσκελες.

●Παραλληλογραμμο με δυο 
διαδοχικες πλευρες ισες ... 
●Η διαμεσος στην υποτει-
νουσα ορθογωνιου τριγωνο

Εστω το τριγωνο ΑΒΓ και τα υψη του ΒΔ και ΓΕ. Αν Μ ειναι το 
μεσο της ΒΓ, να δειξετε οτι το τριγωνο ΜΕΔ ειναι ισοσκελες.

Σε ορθογωνιο τριγωνο η 
διαμεσος στην υποτεινουσα 



                                                                  

Οποτε και τα υπολοιπα στοιχεια   
τους ισα, δηλαδη :                       
ΑΒ = ΒΕ (1)                               
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Δινεται παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ με  Α = 2Β . Η διχοτομος της Α
τεμνει την πλευρα ΓΔ στο Ε. Να αποδειξετε οτι τα μεσα Κ,Λ,Μ 
και Ν των τμηματων ΑΒ,ΒΓ,ΓΕ και ΑΕ ειναι κορυφες ρομβου.

Δειξτε οτι ειναι παραλλη-
λογραμμο με δυο διαδοχι-
κες πλευρες ισες ... 

 

Aπο τυχαιο σημειο Μ της βασης ΒΓ ισοσκελους τριγωνου ΑΒΓ 
φερνουμε παραλληλες προς τις ισες πλευρες που τις τεμνουν 
στα σημεια Δ και Ε. Να δειξετε οτι: ΜΔ + ΜΕ = ΑΒ .

ΜΕΑΔ παραλληλογραμμο ...

Στις προεκτασεις των διαμεσων ΒΔ, ΓΕ τριγωνου ΑΒΓ παιρνου-
με σημεια Η και Ζ αντιστοιχα, ωστε ΔΗ=ΒΔ και ΖΕ=ΓΕ. Να δει-
ξετε οτι:
● ΑΗ=ΑΖ  
● τα σημεια Ζ, Α και Η ειναι συνευθειακα.

ΑΖΒΓ, ΑΒΓΗ παραλληλο-
γραμμα  ...                

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και απο σημειο Ρ της πλευ-
ρας ΑΒ ευθεια ε παραλληλη προς την διαγωνιο ΑΓ που τεμ-
νει τις ευθειες ΔΑ,ΒΓ,ΓΔ αντιστοιχα στα σημεια Κ, Λ, Μ. 
Να αποδειξετε οτι ΡΚ = ΛΜ.

ΑΓΜΡ, ΑΓΛΚ παραλληλο-
γραμμα  ...                

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και στις πλευρες του ΑΒ, 
ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ τα σημεια Ε, Ζ, Η, Θ αντιστοιχα ετσι ωστε 
ΑΘ= ΓΖ και ΑΕ =ΓΗ. Να αποδειξετε οτι 
●Το ΕΖΗΘ ειναι παραλληλογραμμο.
●Το σημειο τομης των διαγωνιων του ΕΖΗΘ συμπιπτει με 
  το σημειο τομης των διαγωνιων του ΑΒΓΔ.  

●Δειξτε ανα δυο τα τριγω-
να οτι ειναι ισα ...
●Ο κεντρο συμμετριας ...          

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ τα σημεια Ε, Η ειναι οι προβολες 
των κορυφων Α και Γ στην διαγωνιο ΒΔ. Να δειξετε οτι:
●Τα τριγωνα ΑΔΕ και ΒΓΗ ειναι ισα.
● Το τετραπλευρο ΑΕΗΓ ειναι παραλληλογραμμο.

Δειξτε ΑΕ=||ΓΗ ...

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ τα σημεια Μ, Ν ειναι τα μεσα των 
πλευρων ΑΒ, ΓΔ αντιστοιχα. Αν τα ΑΝ και ΔΜ τεμνονται στο Ρ 
και τα ΓΜ και ΒΝ τεμνονται στο Σ, να δειξετε οτι το ΜΡΝΣ ει-
ναι παραλληλογραμμο.

Χρησιμοποιειστε τον ορι-
σμο παραλληλογραμμου  ...

Δινεται ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ (  0Α=90 ) με  0Β = 30 και τα ση-
μεια Δ, Ε μεσα των πλευρων ΑΒ, ΒΓ αντιστοιχα. Προεκτεινουμε 
την ΕΔ κατα τμημα ΔΖ=ΕΔ. Δειξτε οτι το τετραπλευρο  ΑΓΕΖ 
ειναι ρομβος.

Δειξτε οτι ΑΓΕΖ ειναι πα-
ραλληλογραμμο που εχει
δυο διαδοχικες πλευρες 
ισες  ...
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∆ινεται παραλληλογραμμο ΑΒΓ∆ και τα σημεια Ε,Θ,Ζ και Η των
πλευρων του ΑΒ, ΒΓ, Γ∆ και ∆Α αντιστοιχα, ωστε το ΕΘΖΗ να
ειναι παραλληλογραμμο. Να αποδειξετε οτι :
●ΑΕ=ΓΖ     ●ΑΗ=ΓΘ    ●τα ΑΒΓ∆, ΕΘΖΗ εχουν το ιδιο κεντρο.

Δειξτε οτι οι διαγωνιες δι-
ερχονταιι απ’το ιδιο σημειο 

Εστω ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ και Κ, Λ, Μ τα μεσα των πλευ-
ρων του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντιστοιχα. Να αποδειξετε οτι :
● το ΚΛΜΑ ειναι ορθογωνιο
● η περιμετρος του ορθογωνιου τριγωνου ΑΒΓ ειναι ιση με την
    περιμετρο του ορθογωνιου ΚΛΜΑ αυξημενη κατα το αθροισμα
    των διαγωνιων ΑΛ και ΚΜ.

Χρησιμοποιειστε το θεω-
ρημα των μεσων δυο πλευ-
ρων τριγωνου ...  Δειξτε 
οτι τα τριγωνα ειναι ισα ...          

Προεκτεινουμε τις πλευρες ΑΒ, ΑΔ παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ  
κατα τμηματα ΒΕ=ΒΓ και ΔΖ=ΔΓ αντιστοιχα. Να αποδειξετε οτι 
τα σημεια Ζ, Γ και Ε ειναι συνευθειακα.

Δειξτε οτι ΒΓΕ + ΔΓΖ = Β  

και ... ισοσκελη τριγωνα ...

Προεκτεινουμε τις πλευρες ΑΒ, ΑΔ παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ  
κατα τμηματα ΓΕ=ΔΓ και ΑΖ=ΔΑ αντιστοιχα. Να αποδειξετε οτι 
τα σημεια Ζ, Β και Ε ειναι συνευθειακα.

ΑΖΒΓ, ΑΒΕΓ παραλληλο-
γραμμα  

Θεωρουμε τριγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ, το υψος του ΑΔ και το 
μεσο Μ της πλευρας ΑΒ. Αν Ρ ειναι το σημειο τομης των 
ΔΜ και ΑΓ να αποδειξετε οτι   ΑΡΜ = Β -Γ .

Το τριγωνο ΑΜΔ ισοσκε-
λες ... ΑΜΡ = 2Γ ...

Δινεται τριγωνο ΑΒΓ, ορθογωνιο στο Α. Αν ΑΔ το υψος 
του, Ε και Ζ τα μεσα των πλευρων του ΑΒ, ΑΓ αντιστοιχα, 
Μ το μεσο του ΕΖ, να αποδειξετε οτι:
 0 ΒΓΕΔΖ = 90       ΔΜ =

4
    

Η διαμεσος στην υποτει-
νουσα ορθογωνιου τριγω-
νου ειναι ιση με ...

Θεωρουμε τριγωνο ΑΒΓ, ορθογωνιο στο Α με  0Β = 75  . Να 

αποδειξετε οτι το υψος  ΑΔ = ΒΓ
4

. Ισχυει το αντιστροφο;
Η διαμεσος στην υποτει-
νουσα ορθογωνιου τριγω-
νου ειναι ιση με ...

Προεκτεινουμε τη πλευρα ΑΒ παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ κατα 
τμημα ΒΕ=ΒΓ και στην ημιευθεια ΔΑ παιρνουμε σημειο Ζ, ωστε 
ΔΖ=ΔΓ. Να δειχθει οτι  0ΖΓΕ = 90  .

Δειξτε οτι ΓΖ, ΓΕ ειναι οι  
διχοτομοι των εξΓ Γ,   ...

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ με ΒΔ=2ΑΓ. Αν Ο το κεντρο του 
και Ε, Ζ τα μεσα των ΟΒ και ΟΔ αντιστοιχα, να δειξετε οτι το 
ΑΕΓΖ ειναι ορθογωνιο.

Δειξτε οτι οι διαγωνιοι του 
διχοτομουνται  και ειναι και 
ισες ...
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Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και Δ τυχαιο σημειο της ΒΓ. Φερνουμε 
ΔΖ ΑΒ καιΔΕ ΑΓ . Αν Η και Θ τα μεσα των ΒΔ και ΓΔ αν-

τιστοιχα, δειξτε οτι:  ΖΗ + ΕΘ = ΒΓ
2

ΖΗ, ΕΘ διαμεσοι στην υπο-
τεινουσα ορθογωνιου ...

Δινεται τριγωνο ΑΒΓ με ΑΓ=3ΑΒ. Τα σημεια Δ και Ε βρισκονται 
στην πλευρα ΑΓ ετσι, ωστε ΑΔ=ΔΕ=ΕΓ. Αν Μ ειναι το μεσο του 
ΒΓ, να αποδειξετε οτι  0ΔΜΕ = 90  .

Αν Ν το μεσο της ΔΕ τοτε 
ΜΝ = ... και  διαμεσος ...

Εστω το ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) και ΒΔ η διχοτομος 
της γωνιας Β. Απ’το Δ φερνουμε ΔΕ ΒΓ που τεμνει την ΑΒ 
στο Ζ. Να δειξετε οτι το τριγωνο ΒΓΖ ειναι ισοσκελες.

ΓΑ, ΖΕ υψη, οποτε ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) με  0Β = 30 και Δ, Ε τα με-
σα των ΑΒ, ΒΓ αντιστοιχα, προεκτεινουμε την ΕΔ κατα το τμημα 
ΔΖ=ΕΔ. Να αποδειξετε οτι το ΑΓΕΖ ειναι ρομβος.

Δειξτε οτι ειναι παραλλη-
λογραμμο με ΓΑ=ΓΕ ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) με Δ, Ε τα μεσα των ΑΒ, 
ΒΓ αντιστοιχα, προεκτεινουμε την ΕΔ κατα το τμημα ΔΖ=ΕΔ. 
Να αποδειξετε οτι το ΑΕΒΖ ειναι ρομβος.

Δειξτε οτι ειναι παραλλη-
λογραμμο με διαγωνιες ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) με υψος ΑΗ και μεσα 
Μ,Ν των πλευρων ΑΓ και ΑΒ αντιστοιχα, να αποδειξετε οτι 
 0ΜΗΝ = 90 .

.

Δειξτε οτι τα τριγωνα 
ΑΜΗ, ΑΝΗ ειναι ισοσκελη 
...

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και το κεντρο του Ο. Μια 
ευθεια ε που διερχεται απ’το σημειο Ο τεμνει την ΑΒ στο Ε 
και την ΓΔ στο Ζ. Να δειξετε οτι το Ο ειναι το μεσο του 
ευθυγραμμου τμηματος ΕΖ.
.

Δειξτε οτι ΕΒΖΔ ειναι πα-
ραλληλογραμμο...

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και το κεντρο του Ο. Μια 
ευθεια ε που διερχεται απ’το σημειο Ο τεμνει την ΑΒ στο Ε 
και την ΓΔ στο Η. Μια αλλη ευθεια ζ που διερχεται επισης 
απ’το Ο τεμνει τη ΒΓ στο Ζ και τη ΔΑ στο Θ. Να δειξετε ο-
τι το ΕΖΗΘ ειναι παραλληλογραμμο.

Δειξτε οτι ΕΖΗΔ,ΑΘΗΖ 
ειναι παραλληλογραμμα ...

Σε ρομβο ΑΒΓΔ με κεντρο Ο παιρνουμε τα σημεια Ε και Ζ της 
ΑΓ ωστε ΟΕ=ΟΖ=ΟΒ=ΟΔ.  Να αποδειξετε οτι το ΔΕΒΖ ειναι 
τετραγωνο.

Δειξτε οτι οι διαγωνιες ει-
ναι ισες και τεμνονται ...
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Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και Δ τυχαιο σημειο της ΒΓ. Φερνουμε 
ΔΖ ΑΒ καιΔΕ ΑΓ . Αν Η και Θ τα μεσα των ΒΔ και ΓΔ αν-

τιστοιχα, δειξτε οτι:  ΖΗ + ΕΘ = ΒΓ
2

ΖΗ, ΕΘ διαμεσοι στην υπο-
τεινουσα ορθογωνιου ...

Δινεται ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) με 0Γ = 15 Φερνου-
με το υψος ΑΔ και τη διαμεσο ΑΜ που αντιστοιχουν στην 
υποτεινουσα. Απ’το Δ φερνουμε καθετη ΔΕ προς την ΑΜ. 
Δειξτε οτι ΒΓ=8ΑΕ.

Σε ορθογωνιο τριγωνο α-
πεναντι απο γωνια 300 ...

Δινεται τριγωνο ΑΒΓ και τα υψη ΑΔ, ΒΕ, που τεμνονται στο Η.
Αν Μ, Ν ειναι τα μεσα των ΑΒ και ΗΓ, να αποδειχθει οτι
ΔΕ ΜΝ .

Δειξτε οτι τα τριγωνα ΔΜΕ 
και ΔΝΕ ειναι ισοσκελη ...

Θεωρουμε παραλληλoγραμμο ΑΒΓΔ και στις πλευρeς του 
ΑΒ και ΓΔ τa σημεiα Ε και Ζ αντιστοιχα, ωστε ΑΕ=1/3ΑΒ 
και ΓΖ=1/3ΓΔ. Αν η ευθεια ΕΖ τεμνει την ΑΔ στο Ρ να α-
ποδειξετε οτι:
● ΑΡ =ΑΔ 
● Η ευθεια ΔΕ διερχεται απ’το μεσο του τμηματος ΒΡ.

●Δειξτε οτι Α ειναι μεσο 
του ΔΡ (τριγωνο ΡΔΖ) ...
●Δειξτε οτι Ε βαρυκεντρο 
στο τριγωνο ΡΒΔ ...

Θεωρουμε Μ το μεσο της διχοτομου ΒΔ τριγωνου ΑΒΓ. 
Απ’το Δ  φερνουμε παραλληλη στην ΒΓ που τεμνει την ΑΒ 
στο σημειο Ε. Αν η ΕΜ τεμνει τη ΒΓ στο σημειο Ζ, δειξτε 
οτι το ΔΕΒΖ ειναι ρομβος.

●Συγκρινετε τριγωνα για 
να δειξετε οτι ΔΕΒΖ ειναι 
παραλληγραμμο ... ΕΖ με-
σοκαθετη του ΒΔ ...

Αν Ε, Ζ ειναι τα μεσα των πλευρων ΒΓ, ΓΔ  παραλληλο-
γραμμου ΑΒΓΔ αντιστοιχα και η ΕΖ τεμνει την ΑΓ στο Η, 
δειξτε οτι :4ΓΗ=ΑΓ.

Δειξτε οτι το Η ειναι μεσο 
της ΟΓ ...

Προεκτεινουμε τη πλευρα ΑΒ παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ κα-
τα τμημα ΒΕ=ΑΒ. Αν ΔΕ τεμνει την ΑΓ στο Η και τη ΒΓ στο 
Ζ, να δειξετε οτι:
● ΒΖ =ΓΖ          ● ΑΗ =2ΓΗ

●Δειξτε οτι ΒΕΓΔ ειναι 
παραλληγραμμο ... 
●Δειξτε οτι Η βαρυκεντρο  
του τριγωνου  ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) με  0Β = 30 η καθετη στο 
μεσο Μ της υποτεινουσας ΒΓ τεμνει την πλευρα ΑΒ στο Δ. Να 
δειξετε οτι:
● ΜΔ =ΑΔ          ● ΑΒ =3ΜΔ

●Δειξτε οτι το τριγωνο 
ΜΔΑ  ειναι ισοσκελες ... 
●Δειξτε οτι ΒΔ=2ΜΔ  ...
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Σε τετραγωνο ΑΒΓΔ προεκτεινουμε την ΑΒ κατα τμημα ΒΕ και 
την ΒΓ κατα τμημα ΓΖ = ΒΕ. Να δειξετε οτι:
● ΑΖ =ΔΕ          ● ΑΖ ΔΕ

Συγκρινετε τα τριγωνα 
ΑΔΕ και ΑΒΖ ... δειξτε οτι 
  0A Ε + Δ Ζ = 90Δ Α ...

Προεκτεινουμε την πλευρα ΑΒ παραλληλογραμμου ΑΒΓΔ κατα 
τμημα ΒΕ=ΑΒ. Φερνουμε την ευθεια ΕΓ που τεμνει την ευθεια 
ΑΔ στο Ζ. Αν Ο ειναι το κεντρο του παραλληλογραμμου και η ΟΕ 
τεμνει την ΒΓ στο Η, να δειξετε οτι:
● ΓΖ =ΓΕ          ● ΓΗ=2ΒΗ

●Δειξτε  ΔΒΕΓ, ΖΔΒΓ ει-
ναι παραλληλογραμμα ...
●Δειξτε οτι Η βαρυκεντρο 
του τριγωνου ...

Σε τετραγωνο ΑΒΓΔ εστω Μ το μεσο της πλευρας του ΑΒ. 

● Αν η ΜΓ τεμνει τη ΒΔ στο σημειο Κ, δειξτε οτι ΒΚ = ΑΓ
3

.

● Αν Ε μεσο της ΒΓ, δειξτε οτι ΔΒ ΜΕ και ΔΒ=2ΜΕ.

● Κ βαρυκεντρο ΑΒΓ ... 
●ΒΔ μεσοκαθετη ΜΕ ...  
●Μ,Ε μεσα των ...

Σε τετραπλευρο ΑΒΓΔ οι απεναντι γωνιες του Β και Δ ειναι πα-
ραπληρωματικες. Οι πλευρες του ΔΑ και ΓΒ τεμνονται στο ση-
μειο Ε, ενω οι ΑΒ και ΔΓ τεμνονται στο σημειο Ζ. Να αποδειξετε 
οτι τα σημεια τομης των διχοτομων των γωνιων Ε και Ζ με τις 
πλευρες του ΑΒΓΔ ειναι κορυφες ρομβου.

Δειξτε οτι τριγωνα ΕΜΚ, 
ΡΖΛ ειναι ισοσκελη: 
 Κ Δ = ΔΒ και  ΒΚΗ,ΑΜΗ ε-

ξωτερικες ...

Αν Ε, Ζ, Η και Θ ειναι τα μεσα των πλευρων ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ και ΔΑ 
αντιστοιχα, τετραπλευρου ΑΒΓΔ και Κ, Λ ειναι τα μεσα των δια-
γωνιων του ΑΓ και ΒΔ, να δειξετε οτι:
● τα τετραπλευρα ΕΚΗΛ και ΖΚΘΛ ειναι παραλληλογραμμα. 
● οι ευθειες ΕΗ, ΖΘ και ΛΚ συντρεχουν.

Θ,Λ και Κ,Ζ μεσα ...
Ε,Λ και Κ,Η μεσα ...
Δεν ξεχνω οτι τα μεσα 
Ε,Ζ,Η,Θ  ειναι κορυφες 
παραλληλογραμμου ...

Σε παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ εστω τυχον σημειο Ε της πλευ-
ρας ΑΒ και σημειο Η της πλευρας ΓΔ, ωστε ΓΗ= ΑΕ. Συν-
δεουμε το Η με τυχον σημειο Ζ της πλευρας ΒΓ και απο το 
Ε φερνουμε παραλληλη στη ΖΗ που τεμνει την ΑΔ στο Θ.
Να δειξετε οτι το ΕΖΗΘ παραλληλογραμμο και οτι τα κεν-
τρα των παραλληλογραμμων ΑΒΓΔ και ΕΖΗΘ συμπιπτουν.

●Συγκρινετε τα τριγωνα 
ΑΘΕ και ΓΗΖ ... 
● Ο κεντρο συμμετριας ...

Σε ευθεια ε εστω τα διαδοχικα σημεια Α,Β,Γ, ωστε ΑΒ=2α 
και ΒΓ=α. Κατασκευαζουμε προς το ιδιο μερος της ε τα ισο-
πλευρα τριγωνα ΑΒΔ και ΒΓΕ και φερνουμε τη ΔΕ που τεμ-
νει την ε στο Ζ. Να αποδειξετε οτι :
●Το Β ειναι μεσο του ΑΖ .
●Το τριγωνο ΑΔΖ ειναι ορθογωνιο .
●Αν Θ ειναι το σημειο τομης των ΑΕ, ΒΔ, τοτε ΘΔ=2ΘΒ . 

●Δειξτε οτι το τριγωνο 
ΕΓΖ ισοσκελες ... 
● ...
●Δειξτε οτι Θ ειναι βαρυ-
κεντρο του  ... 
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Εστω τριγωνο ΑΒΓ, τα υψη του ΑΔ,ΒΕ,ΓΖ, το ορθοκεντρο 
Η του τριγωνου, το μεσο Θ του τμηματος ΑΗ και το μεσο Μ 
της πλευρας ΒΓ .
Να δειξετε οτι ΜΘ μεσοκαθετης του τμηματος ΕΖ.

Δειξτε οτι τα τριγωνα ΖΜΕ 
και ΖΘΕ ειναι ισοσκελη ...

Με υποτεινουσες τις απεναντι πλευρες ΑΒ, ΓΔ τετραγωνου 
ΑΒΓΔ κατασκευαζουμε προς το εξωτερικο μερος του τε-
τραγωνου τα ορθογωνια τριγωνα ΚΑΒ, ΜΓΔ ωστε οι πλευ-
ρες τους ΚΒ και ΜΔ να ειναι παραλληλες.
Να αποδειξετε οτι το τετραπλευρο που σχηματιζεται αν 
προεκταθουν οι καθετες πλευρες των τριγωνων αυτων ει-
ναι τετραγωνο.

Δειξτε οτι τα ορθογωνια 
τριγωνα ειναι ισα και οι 
καθετες πλευρες τους πα-
ραλληλες ...

Εστω τριγωνο ΑΒΓ και Μ το μεσο της ΒΓ. Στη προεκταση 
της ΒΓ προς το Γ παιρνουμε τμημα ΓΔ=ΒΓ και στην προε-
κταση της ΑΜ προς το Μ τμημα ΜΕ=ΑΜ. Να δειξετε οτι:  
●το Γ ειναι το βαρυκεντρο του τριγωνου ΑΔΕ.
●οι πλευρες του τριγωνου ΑΔΕ ειναι διπλασιες των διαμε-
  σων ΑΜ,ΒΝ,ΓΡ του τριγωνου ΑΒΓ.

●Ευκολα ... 
● Φερτε και τις αλλες δια-
μεσους του τριγωνου ΑΔΕ 
και συγκρινετε τριγωνα η 
παρτε παραλληλογραμμα ...

Σε ορθογωνιο τριγωνο ΑΒΓ ( οΑ̂ = 90 ) ειναι ΑΜ η διαμεσος. 
Φερνουμε την ΟyΒΓ που τεμνει τις ευθειες ΑB και ΑΓ αν-
τιστοιχα στα σημεια Ζ και Ε και την ΑxΑΜ που τεμνει την 
ΕΖ στο Κ. Να αποδειξετε οτι ΚΕ=ΚΖ.

Δειξτε οτι τα τριγωνα ΚΖΑ 
και ΚΕΑ ειναι ισοσκελη ...

Δινεται παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και το συμμετρικο Ε του Α ως 
προς τη διαγωνιο ΒΔ. Να δειχθει οτι το ΒΓΕΔ ειναι ισοσκελες 
τραπεζιο.

Φερτε ΓΡ ΒΔ  και δειξτε 
ΓΕ||ΒΔ ... το τριγωνο ΕΔΑ  
ειναι ισοσκελες ...

Δινεται τραπεζιο ΑΒΓΔ με   0Α =Δ =90 , ΑΒ > ΓΔ, ΒΓ = 4ΓΔ και 
 0Β =60 . Φερνουμε την ΓΗΑΒ και θεωρούμε τα μεσα Ε, Ζ των 
πλευρων του ΑΔ, ΒΓ αντιστοιχα. Να δειξετε οτι:    
● ΗΒ = ΕΖ.
● Το ΕΗΒΖ ειναι παραλληλογραμμο.

●  οΗΓΒ = 30 αρα ΗΒ =... 
ΕΖ ειναι διαμεσος αρα ... 
●Απ’το προηγουμενο ...

Αν Ο ειναι το σημειο τομης των διαγωνιων ισοσκελους τραπεζι-
ου ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) και Ε,Ζ,Η,Θ τα μεσα των ΟΑ,ΟΒ,ΟΓ,ΟΔ 
αντιστοιχα, να δειξετε οτι το ΕΖΗΘ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.

Χρησιμοποιειστε το θεω-
ρημα των μεσων δυο πλευ-
ρων τριγωνου και για την 
παραλλληλια και για την ι-
σοτητα ...
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Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ και το υψος του ΑΔ. Αν Κ,Λ 
ειναι τα μεσα των ΑΔ, ΒΓ αντιστοιχα, να δειξετε οτι το 
ΚΛΓΕ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.

ΕΚ διαμεσος στο ορθογωνι-
ο τριγωνο ... 
ευκολα ΚΛ||ΔΓ ...

Δινεται σκαλινο τριγωνο ΑΒΓ. Προεκτεινουμε τις πλευρες ΑΓ 
και ΒΓ, προς το μερος του Γ, κατα τμηματα ΓΚ=ΒΓ και ΓΛ=ΑΓ 
αντιστοιχα. Να  αποδειξετε οτι 
●Το τετραπλευρο ΑΒΚΛ ειναι ισοσκελες  τραπεζιο.
●Η παραλληλη προς τις βασεις του απο το Γ ειναι διχοτομος της
   γωνιας ΑΓΒ του τριγωνου.

●Συγκρινετε ανα δυο τα 
τριγωνα που σχηματιζον-
ται ...
●Απο προηγουμενο ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) ειναι ΑΔ=ΓΔ=ΒΓ.
Να αποδειξετε οτι η διαγωνιος ΑΓ διχοτομει την γωνια  Α .

Τριγωνο ΑΔΓ ισοσκελες ... 
ΑΒ||ΔΓ ...

Σε τριγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) ειναι ΑΗ υψος και ΑΜ διαμεσος. Προ-
εκτεινουμε την ΑΜ κατα τμημα ΜΔ=ΑΜ και την ΑΗ κατα τμημα 
ΗΕ=ΑΗ. Αν οι ΒΔ, ΓΕ τεμνονται στο σημειο Κ, να δειξετε οτι: 
●Τα τριγωνα ΑΓΕ, ΒΚΓ, ΚΕΔ ειναι ισοσκελη.
●ΕΔ||ΒΓ
●ΒΓΔΕ ισοσκελες τραπεζιο .

ΓΗ μεσοκαθετη ... ΑΒΔΓ 
παραλληλογραμμο ... ΦΒ 
διχοτομος ... Τριγωνα ΒΕΓ 
ΒΓΔ ισα ...ΕΓ=ΒΔ ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) ειναι ΑΒ= 3
2

ΔΓ και τα σημεια 

Ε, Ζ, και Η ειναι τα μεσα των ΔΓ, ΕΒ, ΑΔ αντιστοιχα. 
Να δειξετε οτι: 
●Το ΔΓΖΗ ειναι παραλληλογραμμο.
●2ΘΒ=ΓΔ, οπου θ το σημειο τομης των ΓΖ και ΑΒ .

●ΗΖ διαμεσος του τραπε-
ζιου  ... 
● ΔΓΘΑ παραλληλογραμ-
μο ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) Μ ειναι το συμμετρικο του Γ 
ως προς την ΑΒ. Αν Ο ειναι το σημειο τομης των ΜΔ και ΑΒ, να 
δειξετε οτι το τριγωνο ΟΓΔ ειναι ισοσκελες.

Τριγωνο ΔΓΜ ορθογωνιο 
και Ο... μεσοκαθετη ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) η διχοτομος της γωνια Β τε-
μνει τη διαμεσο ΕΖ στο Η. Να δειξετε οτι  0Β Η Γ = 90 .

Δειξτε οτι ΗΖ=ΖΒ=ΖΓ ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) ΓΔ=2ΑΒ. Να δειξετε οτι οι 
διαγωνιοι ΑΓ, ΒΔ, τριχοτομουν τη διαμεσο ΕΖ.

ΕΖ παραλληλη στις βασεις 
... διερχεται απ’τα μεσα ...
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Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) με ΓΔ=3ΑΒ, τα Κ, Λ ειναι τα 
μεσα των διαγωνιων του ΔΒ και ΑΓ αντιστοιχα. Δειξτε οτι το 
ΑΚΛΒ ειναι παραλληλογραμμο. Ποτε αυτο ειναι ορθογωνιο;

ΚΛ παραλληλη και ιση με 
την ημι... Οι διαγωνιοι του  
ορθογωνιου ειναι ...

Σε ισοσκελες τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) με ΑΒ = α και ΓΔ = 3α  
τα Μ, Ν ειναι τα μεσα των διαγωνιων του ΔΒ και ΑΓ αντιστοιχα. 
Δειξτε οτι:
● ΜΝ = α     ● το ΑΜΝΒ ειναι ορθογωνιο

ΜΝ παραλληλη και ιση με 
την ημι... Οι διαγωνιοι του  
ΑΜΝΒ ειναι ...

Εστω παραλληλογραμμο ΑΒΓΔ (ΑΒ<ΒΓ) με Β=450. Απ’το μεσο Μ 
της ΒΓ φερνουμε καθετη στη ΒΓ που τεμνει την ΑΒ στο Ε και τη 
ΔΓ στο Ζ. Δειξτε οτι:
● το ΕΒΓΖ ειναι τετραγωνο.
● το ΑΕΖΔ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.

●Δειξτε οτι ΕΒΓΖ ρομβος 
με ...
●Δειξτε οτι ΑΕΖΔ τραπε-
ζιο με γωνιες ... 

Δινεται τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) με Α = Δ =900, ΔΓ=2ΑΒ και   
Β=3 Γ . Φερνουμε ΒΕΔΓ που τεμνειτην ΑΓ στο Κ και την ΑΕ 
που τεμνει την ΒΔ στο Λ. Δειξτε οτι:
● Γ=450     ● ΒΔ=ΑΕ     ● 4ΚΛ=ΔΓ    

●Γ,Β  παραπληρωματικες ..
●Δειξτε οτι ΑΒΕΔ ειναι 
ορθογωνιο ... 
●Κ, Λ μεσα διαγωνιων ...

Σε τριγωνο ΑΒΓ ( Α =900) Γ=300 . Εστω Δ, Ε, Ζ, Ι τα μεσα των 
ΒΓ, ΑΒ, ΒΔ, ΑΔ αντιστοιχα. Προεκτεινουμε την ΕΖ κατα τμημα 
ΖΗ=ΕΖ. Δειξτε οτι:
● το ΒΕΔΗ ειναι ορθογωνιο.
● το ΑΕΖΔ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.    
● ΑΗ, ΔΕ διχοτομουνται.     
● το ΕΖΔΙ ειναι ρομβος.

●ΑΔΒ


ισοπλευρο ....
●ΑΕ=ΖΔ ... 
●ΑΕΗΔ παραλληλογραμμο 
●Δειξε ΕΙ=ΕΖ ...

Σε τραπεζιο ΑΒΓΔ με Α = Δ =900 τα Ε, Ζ ειναι τα μεσα των ΓΔ, 
ΒΓ αντιστοιχα και 2ΑΒ=ΓΔ=ΒΓ. Δειξτε οτι:
● το ΑΒΕΔ ειναι ορθογωνιο.
● το ΑΒΓΕ ειναι παραλληλογραμμο.     
● Γ= 600.     
● ΔΖ  ΒΓ.
● το ΑΒΖΕ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.     

●Δειξε ΑΒ||=ΔΕ και ...
●Δειξε ΑΒ||=ΓΕ ...
●Δειξε τριγωνο ΕΖΓ ισο-
πλευρο ...
● Δειξε τριγωνο ΒΔΓ ισο-
πλευρο ...
●Απο προηγουμενα ...

Σε ορθογωνιο ΑΒΓΔ κεντρου Ο φερνουμε AE BΔ , ΒΖ ΑΓ . 
Να δειξετε οτι το τριγωνο ΟΕΖ ειναι ισοσκελες και το τετρα-
πλευρο ΓΔΕΖ ειναι ισοσκελες τραπεζιο.

Συγκρινετε ΟΑΕ, ΟΒΖ ... 
Δειξτε ΑΖ=ΒΕ ...
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Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) ειναι ΑΔ = ΓΔ = ΒΓ και ΑΓ
καθετη στη ΓΒ. Να υπολογισετε τις γωνιες του τραπεζιου.

ΑΒΓΔ ισοσκελες τραπεζιο 
... γωνιες ισοσκελων τριγω-
νων ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) ειναι ΑΔ=ΓΔ=ΒΓ και ΑΓ=ΑΒ.
  Να υπολογισετε τις γωνιες του τραπεζιου.

ΑΒΓΔ ισοσκελες τραπεζιο 
... γωνιες ισοσκελων τριγω-
νων ... παραπληρωματικες ..

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) ειναι ΓΔ=2ΑΒ. Δειξτε οτι:
  ● Αν Ζ, Η μεσα των ΑΔ, ΒΓ τοτε 2ΖΗ=3ΑΒ.
● Αν Ε μεσο της ΓΔ τοτε το ΑΒΓΕ ειναι παραλληλογραμμο.
● Αν ΖΗ τεμνει τις ΑΕ, ΒΕ στα Θ, Ι αντιστοιχα τοτε 2ΘΙ=ΑΒ.

ΖΗ διαμεσος και ... Δειξτε 
ΑΒ||=ΕΓ ... Δειξτε Θ,Ι με-
σα διαγωνιων παραλληλο-
γραμμων ΑΒΓΕ, ΑΒΕΔ ...

Σε ενα τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) ειναι ΓΔ=2ΑΒ. Αν Μ, Ν, Κ ει-
ναι τα μεσα των ΑΔ, ΒΔ, ΒΔ αντιστοιχα και ΑΒ=60, να βρεθουν 
τα μηκη των ΜΝ και ΜΚ.

ΖΗ διαμεσος και ... 
Μ, Κ μεσα και ...

Σε τραπεζιο ΑΒΓΔ με Α = Δ =900 με Β= 600, τα Ε, Ζ ειναι μεσα 
των ΑΔ, ΒΓ αντιστοιχα και ΓΒ=8α, ΓΔ=2α (α γνωστο τμημα). 
● Να βρεθει η ΑΒ.
● Να δειχτει οτι ΕΖ=4α.     
● Να δειχτει οτι η μικροτερη αποσταση του Γ απ’την ΕΒ ει-
   ναι το ΓΕ.

●Φερτε Γκ καθετη στην 
ΑΒ και στο τριγωνο ΑΚΒ...
●ΕΖ διαμεσος και ... 
●ΕΖ διαμεσος τριγωνου ...

Να αποδειξετε οτι αν η ευθεια που συνδεει τα μεσα δυο μη δια-
δοχικων πλευρων ενος τετραπλευρου ειναι καθετη στις πλευρες 
αυτες, τοτε το τετραπλευρο ειναι ισοσκελες τραπεζιο.

Η ευθεια ειναι η μεσοκαθε-
τη στις βασεις και ...

Να αποδειξετε οτι αν ενα τραπεζιο ειναι ισοσκελες, τοτε η ευ-
θεια που συνδεει τα μεσα των βασεων του, ειναι καθετη σε αυ-
τες.

Δειξτε οτι η ευθεια ειναι  
μεσοκαθετη σε μια απο τις 
βασεις και ...

Δινεται ισοσκελες τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) με μεγαλη βαση 5α, 
την μη παραλληλη πλευρα 3α και Α = 600. Να βρεθει η περιμε-
τρος του τραπεζιου.

Φερτε απ’τα Γ.Δ καθετες 
στην ΑΒ και ... στα ορθογω-
νια τριγωνα ...

Δινεται ισοσκελες τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) με Γ= Δ = 1350 . Αν 
ΕΖ η διαμεσος και ΔΗ το υψος του, να δειχτει οτι: ΕΖ+ΔΗ=ΑΒ. 

Φερτε και υψος ΓΘ ...  και 
τα τριγωνα  ισοσκελη ...



A λ υ τ ε ς   Α σ κ η σ ε ι ς   ( Τ ρ α π ε ζ ι α )      12

Κανε την επισκεψη σου στο : http://drm
aths58.blogspot.com

/

Σε ισοσκελες τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ) απ’το μεσο της πλευρας 
ΒΓ φερνουμε παραλληλη προς την ΑΔ που τεμνει την ευθεια ΓΔ 
στο Ζ. Να δειχτει οτι το τριγωνο ΒΖΓ ειναι ορθογωνιο στο Ζ.

Φερτε ΒΚ||ΑΔ ... 
Δειξτε οτι το τριγωνο ΒΚΓ 
ειναι ισοσκελες ...

Σε ισοσκελες τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ, ΑΒ<ΓΔ) ΕΖ ειναι η δια-
μεσος και ΓΗ ΑΒ . Να δειχτει οτι:
● το τετραπλευρο ΑΕΖΗ ειναι παραλληλογραμμο.

● ΓΔ - ΑΒΒΗ =
2

● ΓΔ + ΑΒΑΓ >
2

●ΑΗ||ΕΖ ... ΗΖ=ΖΒ ...
●ΖΗ=ΑΗ-ΑΒ ...
●Φερτε τις διαγωνιες και 
παρτε τριγωνικη ανισοτη-
τα στα τριγωνα με πλευ-
ρες τις βασεις ...

Σε τραπεζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ||ΓΔ, ΑΒ<ΓΔ) οι ευθειες των πλευρων 
ΑΔ και ΒΓ τεμνονται καθετα στο σημειο Ο. Αν Κ, Λ ειναι τα μεσα 
των βασεων ΑΒ, ΓΔ αντιστοιχα, να δειχτει:
● Τα σημεια Ο, Κ και Λ ειναι συνευθειακα.

● ΓΔ - ΑΒΚΛ =
2

● Αν Μ, Ν ειναι τα μεσα των διαγωνιων ΑΓ, ΒΔ αντιστοιχα, τοτε
  το τετραπλευρο ΚΜΛΝ ειναι ορθογωνιο.

●Δειξτε οτι οι γωνιες 
 ΑΟΚ, ΑΟΛ ειναι ισες ...

●ΚΛ=ΟΛ-ΟΚ ...
●Ευκολα ... δειξτε οτι δυο 
διαδοχικες πλευρες του 
ειναι παραλληλες στις 
ΑΔ, ΒΓ ...

Δινεται τριγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ, ΑΔ το υψος και Κ, Λ, Μ τα 
μεσα των πλευρων ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ αντιστοιχα. Αν Β= 650 να υπο-
λογιστουν οι γωνιες του τετραπλευρου ΔΚΛΜ.

Δειξτε οτι το ΔΚΛΜ ειναι 
ισοσκελες τραπεζιο ...

Σε τετραπλευρο ΑΒΓΔ ειναι:
   Α = ω, Β = 2ω, Γ = 3ω, Δ = 4ω, οπου ω γνωστη γωνια. 
Δειξτε οτι το τετραπλευρο ΑΒΓΔ ειναι τραπεζιο.

Δειξτε οτι δυο οι γωνιες 
ανα δυο διαδοχικες ειναι 
παραπληρωματικες ...


