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ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

∆ιδακτέα – εξεταστέα ύλη σχολικού έτους 2014-2015 
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία  Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» 
των Αργυρόπουλου Η.,Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π. 

Κεφ.3ο: Τρίγωνα 
3.1 Είδη και στοιχεία τριγώνων 
3.2 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.3 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.4 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.5 Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ). 
3.7 Κύκλος ‐ Μεσοκάθετος – Διχοτόμος 
3.8 Κεντρική συμμετρία 
3.9 Αξονική συμμετρία 
3.10 Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.11 Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.12 Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ) 
3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι) 
3.15 Εφαπτόμενα τμήματα 
3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων 
3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές 
3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων 
Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες 
4.1. Εισαγωγή 
4.2. Τέμνουσα δύο ευθειών ‐ Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι , ΙΙ,   
         ΙΙΙ και ΙV) 
4.3. Κατασκευή παράλληλης ευθείας 
4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες 
4.5. Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος που 
αναφέρεται στον εγγεγραμμένο κύκλο τριγώνου). 
4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου 
4.7. Γωνίες με πλευρές κάθετες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος και του πορίσματος) 
4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν‐γώνου (Εκτός της απόδειξης του Πορίσματος) 
Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια 
5.1. Εισαγωγή 
5.2. Παραλληλόγραμμα 
5.3. Ορθογώνιο 
5.4. Ρόμβος 
5.5. Τετράγωνο 
5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα (εκτός της απόδειξης του Θεωρήματος ΙΙΙ) 
5.7. Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
5.8. Το ορθόκεντρο τριγώνου (Χωρίς το πόρισμα). 
5.9. Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου 
5.10.Τραπέζιο 
5.11.Ισοσκελές τραπέζιο 
5.12.Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 
Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα 
6.1. Εισαγωγικά – Ορισμοί 
6.2. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
6.3. Γωνία χορδής και εφαπτομένης (Εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
6.4 Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο. Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία 
6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο 
6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος) 
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Κεφάλαιο 3ο:Τρίγωνα 
 
1. Τι λέγονται κύρια στοιχεία ενός τριγώνου;  
 
Οι πλευρές και οι γωνίες ενός τριγώνου λέγονται κύρια στοιχεία του 
τριγώνου. Για ευκολία οι πλευρές ΒΓ, ΓΑ, ΑΒ συμβολίζονται με α, β, γ 

αντίστοιχα, και οι γωνίες  ˆΒAΓ  , ˆΑΒΓ  και ˆΒΓΑ  με Â , Β̂  και Γ̂ .  
 

2. Τι είναι και πως συμβολίζεται η περίμετρος ενός τριγώνου ; 
 
Το άθροισμα α + β + γ των πλευρών του τριγώνου, είναι η περίμετρός του 
και συμβολίζεται συνήθως με 2τ.                                                                                   Σχήμα 1                                  
                                                                                                                                      

3. Ποια είναι τα είδη του τριγώνου ως προς τις πλευρές του ; 
 
Συγκρίνοντας τις πλευρές ενός τριγώνου, μεταξύ τους, προκύπτουν τρία είδη 
τριγώνων: το σκαληνό, το ισοσκελές και το ισόπλευρο. 
 Έτσι, ένα τρίγωνο λέγεται:  
• σκαληνό , όταν έχει όλες τις πλευρές του άνισες (σχ.2),  
• ισοσκελές, όταν έχει δύο πλευρές του ίσες (σχ.3).  
Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ η πλευρά ΒΓ λέγεται βάση του 
και το Α κορυφή του,  
• ισόπλευρο, όταν έχει όλες τις πλευρές του ίσες (σχ.4). 
 
 
 
 
4. Ποια είναι τα είδη του τριγώνου ως προς τις γωνίες του ; 
 
Ένα τρίγωνο, ανάλογα με το είδος των γωνιών του, λέγεται 
• οξυγώνιο, όταν έχει όλες τις γωνίες του οξείες (σχ.5),  
• ορθογώνιο, όταν έχει μια γωνία ορθή (σχ.6).  
Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή 
γωνία λέγεται υποτείνουσα και οι άλλες δύο λέγονται κάθετες πλευρές του 
τριγώνου,  
• αμβλυγώνιο, όταν έχει μια γωνία αμβλεία (σχ.7).  
 
 
 
 

5. Τι λέγονται δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου;  
 
Οι διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη ενός τριγώνου λέγονται δευτερεύοντα στοιχεία του. 
 

6. Τι λέγεται διάμεσος ενός τριγώνου; 
 
Διάμεσος ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια 
κορυφή με το μέσο της απέναντι πλευράς. Στο σχ.8 το ευθύγραμμο τμήμα 
ΑΜ είναι η διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά α του τριγώνου ΑΒΓ και 
συμβολίζεται με μα. Οι διάμεσοι που αντιστοιχούν στις πλευρές β και γ 
συμβολίζονται με μβ και μγ αντίστοιχα. 

                                                                                                                                    Σχήμα 8 

7. Τι λέγεται διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου; 
 
Διχοτόμος μιας γωνίας ενός τριγώνου λέγεται το ευθύγραμμο τμήμα της 
διχοτόμου της γωνίας, από την κορυφή της μέχρι την απέναντι πλευρά. 
 Στο σχ.9 το ευθύγραμμο τμήμα ΑΔ είναι η διχοτόμος της γωνίας A του 
τριγώνου και συμβολίζεται με δα. Οι διχοτόμοι των γωνιών B και Γ του 
τριγώνου συμβολίζονται με δβ και δγ  αντίστοιχα.  
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                Σχήμα 9 



 

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ                                 -                                   ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ                                                                         ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 

ΘΕΩΡΙΑ                                ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ                                  4
 

                                       

8. Τι λέγεται ύψος ενός τριγώνου; 
 
Ύψος τριγώνου λέγεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα, που φέρεται από μια 
κορυφή προς την ευθεία της απέναντι πλευράς. Τα ύψη που φέρονται από τις 
κορυφές Α, Β και Γ συμβολίζονται αντίστοιχα με υα , υβ και υγ. 
Στο σχ.10 το ΑΔ είναι το ύψος από την κορυφή Α.  
Το σημείο Δ λέγεται προβολή του Α πάνω στην ευθεία ΒΓ ή και ίχνος της 
καθέτου, που φέρεται από το Α στην ευθεία ΒΓ.  
 
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                               Σχήμα 10 
 

9. Πότε δυο τρίγωνα είναι ίσα; 
 
Δύο τρίγωνα, είναι ίσα αν μετά από κατάλληλη μετατόπιση ταυτίζονται. Συνεπώς:  
•    Δύο ίσα τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους και τις γωνίες τους ίσες μία προς μία.  
•    Σε δύο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες πλευρές βρίσκονται ίσες γωνίες και αντίστροφα. 
Οι ίσες πλευρές που βρίσκονται απέναντι από ίσες γωνίες λέγονται αντίστοιχες ή ομόλογες.  
 
10. Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας τριγώνων. 
 
1ο  Κριτήριο  –  ΠΓΠ   
Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες σε αυτές γωνίες ίσες, τότε είναι ίσα.  
2ο  Κριτήριο  –  ΓΠΓ  
Αν δύο τρίγωνα έχουν μια πλευρά και τις προσκείμενες σε αυτή γωνίες ίσες μία προς μία, τότε τα τρίγωνα είναι 
ίσα. 
3ο  Κριτήριο  –  ΠΠΠ  
Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε τα τρίγωνα είναι ίσα. 
 
11. Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο να αποδείξετε ότι: 
      Οι προσκείμενες στη βάση γωνίες είναι ίσες. 
      Η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής είναι διάμεσος και ύψος. 
Απόδειξη 
Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ (σχ.11). Φέρουμε τη διχοτόμο του 
ΑΔ. Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΑΔΓ έχουν ΑΒ = ΑΓ, ΑΔ κοινή 

και 1 2
ˆ ˆA A  (ΠΓΠ), επομένως είναι ίσα, οπότε ˆ ˆΒ = Γ . Από την ίδια ισότητα 

τριγώνων προκύπτει ότι ΒΔ = ΔΓ, οπότε η ΑΔ είναι διάμεσος και 1 2
ˆ ˆΔ Δ . 

Από την τελευταία ισότητα και επειδή 1 2
ˆ ˆΔ Δ  = 180° προκύπτει ότι 1 2

ˆ ˆΔ Δ = 

90°, οπότε συμπεραίνουμε ότι το ΑΔ είναι ύψος του τριγώνου.                                       Σχήμα 11 
                                                                                 

12. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθύγραμμου τμήματος 
ισαπέχει από τα άκρα του. 

Απόδειξη 
Έστω ε η μεσοκάθετος ενός τμήματος ΑΒ (σχ.12) και Μ ένα σημείο της.  

Τα τρίγωνα ΜΚΑ και ΜΚΒ έχουν ΚΑ=ΚΒ, ΜΚ κοινή και 1 2
ˆ ˆΚ Κ = 90° 

(ΠΓΠ), επομένως είναι ίσα, οπότε ΜΑ= ΜΒ.  
 
 
 
                                                                                                                                      Σχήμα 12  
 

13. Να αποδείξετε ότι, αν δυο τόξα ενός κύκλου είναι ίσα, τότε και οι χορδές τους 
είναι ίσες. 

Απόδειξη 

Έστω ΑΒ   και ΓΔ  δύο ίσα τόξα ενός κύκλου (Ο,ρ) (σχ.13). Τότε είναι ˆΑΟΒ = 
ˆΓΟΔ . Τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΓΔ έχουν ΟΑ = ΟΓ(= ρ), ΟΒ = ΟΔ(= ρ) και 
ˆΑΟΒ  = ˆΓΟΔ . Επομένως είναι ίσα, οπότε ΑΒ = ΓΔ.                                             

                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                    Σχήμα 13 
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14. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ισοσκελούς τριγώνου,που 
αντιστοιχεί στη βάση του, είναι διχοτόμος και ύψος. 

Απόδειξη 
Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και ΑΔ η διάμεσός του (σχ.14). 
Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ έχουν ΑΒ=ΑΓ, ΑΔ κοινή και ΒΔ=ΔΓ, άρα (ΠΠΠ) 

είναι ίσα, οπότε 1 2
ˆ ˆA A , και 1 2

ˆ ˆΔ Δ . Από τις ισότητες αυτές προκύπτει 

αντίστοιχα ότι η ΑΔ είναι διχοτόμος και ύψος.                                                             Σχήμα 14 
 
15. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα 

ενός τμήματος ανήκει στη μεσοκάθετό του.  
Απόδειξη 
Έστω ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ (σχ.15), Μ ένα σημείο, ώστε ΜΑ = ΜΒ και Κ 
το μέσο του ΑΒ. Τότε το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισοσκελές και η ΜΚ διάμεσός 
του, οπότε σύμφωνα με το προηγούμενο πόρισμα, η ΜΚ θα είναι και ύψος 
δηλαδή η ΜΚ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ.                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                      Σχήμα 15 

 
16. Να αποδείξετε ότι,αν οι χορδές δυο τόξων ενός κύκλου, 

μικρότερων του ημικυκλίου, είναι ίσες τότε τα τόξα είναι ίσα. 
Απόδειξη 

 Έστω δύο τόξα ΑΒ  και ΓΔ  ενός κύκλου (Ο,ρ) μικρότερα του ημικυκλίου, με 
ΑΒ = ΓΔ. Τότε τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΓΔ (σχ.16) έχουν: ΟΑ= ΟΓ (= ρ),  

ΟΒ = ΟΔ (= ρ) και ΑΒ = ΓΔ, άρα (ΠΠΠ) είναι ίσα. Επομένως, ˆΑΟΒ  = ˆΓΟΔ , 

οπότε ΑΒ  = ΓΔ .                                                                                                            Σχήμα 16 

 
17. Να γράψετε τα κριτήρια ισότητας των ορθογώνιων τριγώνων. 
 
Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν:  
 • Δύο ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία. 
 • Μία πλευρά και την προσκείμενη σε αυτή οξεία γωνία αντίστοιχα ίσες μία προς μία. 
  
18. Να αποδείξετε η κάθετος που φέρεται από το κέντρο ενός κύκλου προς μια χορδή 

του διχοτομεί τη χορδή και το αντίστοιχο τόξο της.  
Απόδειξη 
Ας θεωρήσουμε έναν κύκλο (Ο,ρ), μια χορδή του ΑΒ και την κάθετη ΟΚ της 
ΑΒ, που τέμνει τον κύκλο στο σημείο Μ (σχ.17). Επειδή το τμήμα ΟΚ είναι 
ύψος στο ισοσκελές τρίγωνο ΟΑΒ (ΟΑ= ΟΒ = ρ), σύμφωνα με το 
προηγούμενο πόρισμα είναι διάμεσος και διχοτόμος, δηλαδή το Κ είναι μέσο 

του ΑΒ και 1 2
ˆ ˆΟ Ο . Αφού 1 2

ˆ ˆΟ Ο προκύπτει ότι ΑΜ = ΜΒ .  

 
                                                                                                                                 Σχήμα 17 
 
19. Να αποδείξετε ότι δυο χορδές ενός κύκλου είναι ίσες αν και μόνο αν τα 

αποστήματά τους είναι ίσα. 
Απόδειξη 
'Εστω οι ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου (Ο,ρ) και ΟΚ, ΟΛ τα 
αποστήματά τους αντίστοιχα (σχ.18). Τα τρίγωνα ΚΟΑ και ΛΟΓ, 

έχουν Κ̂  = Λ̂  = 90°, ΟΑ = ΟΓ (= ρ) και ΑΚ = ΓΛ (αφού ΑΒ = ΓΔ). 
 Επομένως είναι ίσα, οπότε ΟΚ = ΟΛ.  
Αντίστροφα. Έστω ότι τα αποστήματα ΟΚ και ΟΛ είναι ίσα. Τότε τα τρίγωνα 

ΚΟΑ και ΛΟΓ έχουν Κ̂  = Λ̂  = 90°, ΟΑ = ΟΓ και ΟΚ = ΟΛ, επομένως είναι 

ίσα, οπότε AK = ΓΛ ή 
ΑΒ
2

=
ΓΔ
2

ή ΑΒ = ΓΔ. 

                                                                                                                                   Σχήμα 18 
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20. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις 
πλευρές της και αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο της γωνίας που ισαπέχει από 
τις πλευρές είναι σημείο της διχοτόμου. 

Απόδειξη 

Έστω μια γωνία ˆxΟy  και Μ ένα σημείο της διχοτόμου της Οδ (σχ.19). 

Φέρουμε MA Ox και MB Oy. Τότε τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΟΜ και ΒΟΜ 

είναι ίσα γιατί έχουν Â  = Β̂  = 90°, ΟΜ κοινή και ΜÔΑ = ΜÔΒ, επομένως 
ΜΑ = ΜΒ.  
Αντίστροφα. Έστω Μ ένα εσωτερικό σημείο της γωνίας. Φέρουμε MA Ox και 

MB Oy και υποθέτουμε ότι ΜΑ = ΜΒ. Τότε τα τρίγωνα ˆΑΟΜ  και ˆΒΟΜ είναι 

πάλι ίσα, αφού Â  = Β̂  = 90°, ΟΜ κοινή και ΜΑ=ΜΒ και επομένως 
ˆΜΟΑ = ˆΜΟΒ , οπότε το Μ είναι σημείο της διχοτόμου Οδ.                                               Σχήμα 19 

 

21. Τι λέγεται γεωμετρικός τόπος; 
 
Γεωμετρικός τόπος λέγεται το σύνολο όλων των σημείων, που έχουν μια (κοινή) χαρακτηριστική ιδιότητα.  
 
22. Ποιους Βασικοί γεωμετρικοί τόποι. 
 
Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος.  
•  ο κύκλος  (σχ.20) είναι ένας γεωμετρικός τόπος, αφού όλα τα σημεία του 
 και μόνον αυτά έχουν την ιδιότητα να απέχουν μια ορισμένη απόσταση από  
 ένα σταθερό σημείο. 
 
                                                                                                            
                                                                                                                                     Σχήμα 20 
 
•  η μεσοκάθετος ενός τμήματος (σχ.21) είναι επίσης ένας γεωμετρικός τόπος, 
αφού όλα τα σημεία της και μόνον αυτά έχουν την ιδιότητα να ισαπέχουν από 
τα άκρα του τμήματος.                                                                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                                                  
                                                                                                                               Σχήμα 21 

 
•  η διχοτόμος μιας γωνίας (σχ.22) είναι ένας άλλος γεωμετρικός τόπος, αφού 
όλα τα σημεία της και μόνον αυτά (από τα σημεία της γωνίας) ισαπέχουν από 
τις πλευρές της γωνίας.  
 
                                
                                                                                                                                 Σχήμα 22 
 

23. Πότε ένα σχήμα λέμε ότι παρουσιάζει κεντρική συμμετρία; 
 
Δύο σχήματα Σ, Σ' λέγονται συμμετρικά ως προς ένα σημείο Ο (σχ.23), αν και 
μόνο αν κάθε σημείο του Σ' είναι συμμετρικό ενός σημείου του Σ ως προς το Ο 
και αντίστροφα. Το σημείο Ο λέγεται  κέντρο συμμετρίας του σχήματος. 
 Ένα σχήμα με κέντρο συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει κεντρική συμμετρία. 
                                                                                   
                                                                                                                     Σχήμα 23 
 

24. Πότε ένα σχήμα λέμε ότι παρουσιάζει αξονική συμμετρία. 
 
Δύο σχήματα Σ, Σ' (σχ.24) λέγονται συμμετρικά ως προς την ευθεία ε, αν και 
μόνον αν κάθε σημείο του Σ' είναι συμμετρικό ενός σημείου του Σ ως προς την 
ε και αντίστροφα. Η ευθεία ε λέγεται άξονας συμμετρίας του σχήματος που 
αποτελείται από τα σχήματα Σ και Σ'. 
Ένα σχήμα με άξονα συμμετρίας λέμε ότι παρουσιάζει αξονική συμμετρία.  
                                                                                                                                                                                                                                        Σχήμα 24 
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25. Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας  τριγώνου. 
ΘΕΩΡΗΜΑ  

Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερη από καθεμία από τις απέναντι γωνίες του 
τριγώνου. 

ΠΟΡΙΣΜΑTA 
i)  Κάθε τρίγωνο έχει το πολύ μια γωνία ορθή ή αμβλεία.  
ii) Το άθροισμα δύο γωνιών κάθε τριγώνου είναι μικρότερο των 180°. 
 
26. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών τριγώνου. 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Σε κάθε τρίγωνο απέναντι από άνισες πλευρές βρίσκονται όμοια άνισες γωνίες και αντίστροφα. 

ΠΟΡΙΣΜΑTA 
i)  Αν μια γωνία ενός τριγώνου είναι ορθή ή αμβλεία, τότε η απέναντι πλευρά της είναι η         
      μεγαλύτερη πλευρά του τριγώνου.  
ii)  Αν ένα τρίγωνο έχει δύο γωνίες ίσες, τότε είναι ισοσκελές.  
iii) Αν ένα τρίγωνο έχει και τις τρεις γωνίες του ίσες, τότε είναι ισόπλευρο. 
 
27. Τριγωνική ανισότητα. 

ΘΕΩΡΗΜΑ (Τριγων ική  αν ισότητα )  
Κάθε πλευρά τριγώνου είναι μικρότερη από το άθροισμα των δύο άλλων και μεγαλύτερη από τη 
διαφορά τους. β - γ <α < β + γ , β ≥ γ . 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Κάθε χορδή κύκλου είναι μικρότερη ή ίση της διαμέτρου. 
 
28. Να αποδείξετε ότι αν δύο πλάγια τμήματα είναι ίσα, τότε τα ίχνη τους ισαπέχουν 

από το ίχνος της καθέτου, και αντίστροφα. 
Απόδειξη 
Έστω ΑΒ και ΑΓ δύο ίσα πλάγια τμήματα και ΑΚ το κάθετο τμήμα (σχ.25). 
To τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και το ΑΚ ύψος του, επομένως θα είναι και 
διάμεσος, δηλαδή ΚΒ = ΚΓ.  
Αντίστροφα. 
 Έστω ότι ΚΒ = ΚΓ. Στο τρίγωνο ΑΒΓ το ΑΚ είναι ύψος και διάμεσος, άρα  
το τρίγωνο είναι ισοσκελές δηλαδή ΑΒ = ΑΓ.                                                                Σχήμα 25 
 
29. Κάθετες και πλάγιες.  

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Αν από ένα σημείο εκτός ευθείας φέρουμε το κάθετο και δύο πλάγια ευθύγραμμα τμήματα τότε: 
(i)  Το κάθετο τμήμα είναι μικρότερο από κάθε πλάγιο.  
(ii) Αν δύο πλάγια τμήματα είναι άνισα, τότε και οι αποστάσεις των ιχνών τους από το ίχνος της   
      καθέτου είναι ομοιοτρόπως άνισες και αντίστροφα. 
 
30. Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου; 
 
Θεωρούμε έναν κύκλο (Ο,R) μια ευθεία x'x και την απόσταση δ = ΟΑ του 
κέντρου Ο από την x'x (σχ.26)   
•  Αν δ>R, η ευθεία x'x δεν έχει κανένα κοινό σημείο με τον κύκλο και 
λέγεται εξωτερική ευθεία του κύκλου. 
•  Αν δ=R, η ευθεία x'x έχει ένα μόνο κοινό σημείο με τον κύκλο και   
λέγεται εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Α.. Το σημείο Α λέγεται σημείο 
επαφής της ευθείας με τον κύκλο. 
Η ακτίνα που καταλήγει στο σημείο επαφής είναι κάθετη στην εφαπτομένη. 
Η εφαπτομένη του κύκλου σε κάθε σημείο του είναι μοναδική. 
•  Αν δ<R, η ευθεία x'x έχει δύο κοινά σημεία με τον κύκλο και λέγεται 
τέμνουσα του κύκλου. 
Τα κοινά της σημεία με το κύκλο λέγονται σημεία τομής της με τον κύκλο.                                       
                                                                                                                                     Σχήμα 26. 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Μια ευθεία και ένας κύκλος έχουν το πολύ δύο κοινά σημεία και αντίστροφα. 
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31. Να αποδείξετε ότι τα εφαπτόμενα τμήματα κύκλου, που άγονται από σημείο εκτός 
αυτού είναι ίσα μεταξύ τους. 

Απόδειξη 

Τα τρίγωνα ΑΟΡ και ΒΟΡ (σχ.27) έχουν Â  = Β̂  = 90°, ΟΡ κοινή και ΟΑ = 
ΟΒ (= ρ), άρα είναι ίσα, οπότε ΡΑ = ΡΒ.  
(Έστω ένας κύκλος (Ο, ρ) και ένα εξωτερικό του σημείο Ρ. 
Τα τμήματα ΡΑ και ΡΒ λέγονται εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου από το 
σημείο Ρ και η ευθεία ΡΟ διακεντρική ευθεία του σημείου Ρ.)                                                         

                                                                                                                                                                                                                                   Σχήμα 27. 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Αν Ρ είναι ένα εξωτερικό σημείο ενός κύκλου, τότε η διακεντρική ευθεία του:  
(i) είναι μεσοκάθετος της χορδής του κύκλου με άκρα τα σημεία επαφής,  
(ii) διχοτομεί τη γωνία των εφαπτόμενων τμημάτων και τη γωνία των ακτίνων που καταλήγουν στα 
σημεία επαφής. 
 
32. Τι λέγεται διάκεντρος των δύο κύκλων; 
 
Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα δύο κύκλων λέγεται διάκεντρος των δύο κύκλων και 
συμβολίζεται με δ.  
 
33. Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις δυο κύκλων 
•  Κύκλοι χωρίς κοινά σημεία  
(i)  Ο κύκλος (Λ, ρ) βρίσκεται στο εσωτερικό του (Κ, R), (R > ρ)αν και 
μόνο αν δ < R - ρ (σχ.28α).  
(ii) Οι κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) βρίσκεται ο ένας στο εξωτερικό του άλλου,  
αν και μόνο αν δ > R + ρ (σχ.28ε). 
•  Εφαπόμενοι κύκλοι  
(i) Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά, δηλαδή έχουν ένα κοινό σημείο και ο 
κύκλος (Λ, ρ) βρίσκεται στο εσωτερικό του (Κ, R), αν και μόνο αν δ = R - 
ρ (σχ.28β). 
(ii) Οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά, δηλαδή έχουν ένα κοινό σημείο και 
ο ένας βρίσκεται στο εξωτερικό του άλλου, αν και μόνο αν δ = R + ρ 
(σχ.28δ). Το κοινό σημείο δύο εφαπτόμενων κύκλων λέγεται σημείο 
επαφής και είναι σημείο της διακέντρου.  
•  Τεμνόμενοι κύκλοι  
Οι κύκλοι τέμνονται, δηλαδή έχουν δύο κοινά σημεία, αν και μόνο αν  
R – ρ< δ < R + ρ (σχ.28γ). Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ που ενώνει τα κοινά 
σημεία λέγεται κοινή χορδή των δύο κύκλων.                                                                                                              Σχήμα 28. 

 
34. Να αποδείξετε ότι η διάκεντρος δύο τεμνόμενων κύκλων είναι μεσοκάθετος της 

κοινής χορδής τους. 
Απόδειξη 
Έστω οι κύκλοι (KR) και (Λ,ρ) του σχ.29 και Α, Β τα σημεία τομής τους. 
Επειδή ΚΑ = ΚΒ = R, το σημείο Κ είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ΑΒ. 
Όμοια από την ΛΑ = ΛΒ = ρ προκύπτει ότι και το Λ είναι σημείο της 
μεσοκαθέτου του ΑΒ. Άρα, η ΚΛ είναι μεσοκάθετος της κοινής χορδής ΑΒ  
του κύκλου.  
                                                                                                                                                                                                                                      Σχήμα 29. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 

Στην περίπτωση που οι τεμνόμενοι κύκλοι (Κ, R) και (Λ, ρ) (σχ.30) είναι 
ίσοι, δηλαδή έχουν R = ρ, τότε και η κοινή χορδή είναι μεσοκάθετος της 
διακέντρου.  
Πράγματι, επειδή R = ρ, θα είναι ΑΚ = ΑΛ και ΒΚ = ΒΛ. Άρα τα Α και Β 
είναι σημεία της μεσοκαθέτου του ΚΑ και επομένως η κοινή χορδή ΑΒ είναι 
μεσοκάθετος της διακέντρου ΚΛ.                                                                                                       
                                                                                                                                      Σχήμα 30. 
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Κεφάλαιο 4ο: Παράλληλες ευθείες 
 
35. Ποιες είναι οι σχετικές θέσεις δυο ευθειών στο επίπεδο; 
 
Οι σχετικές θέσεις δυο ευθειών ε1 και ε2, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο 
επίπεδο, είναι οι παρακάτω: 
i)   ταυτίζονται (σχ.31α),  
ii)  τέμνονται (σχ. 31β),  
iii) δεν τέμνονται (σχ.31γ).  
Στην τρίτη περίπτωση οι ευθείες ε1 και ε2 λέγονται παράλληλες  
και γράφουμε ε1//ε2. 
                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 31. 

36. Τι λέγονται παράλληλες ευθείες; 
 
Δυο ευθείες ε1 και ε2 που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται 
παράλληλες ευθείες. 
Για να δηλώσουμε ότι οι ε1 και ε2 είναι παράλληλες, γράφουμε ε1//ε2. 
 
37. Τέμνουσα δυο ευθειών 
 
Ας θεωρήσουμε δύο ευθείες ε1 και ε2 του επιπέδου, οι οποίες τέμνονται από 
τρίτη ευθεία ε3. Παρατηρούμε ότι σχηματίζονται οκτώ γωνίες.Οι γωνίες γ, 
δ, ε, ζ που βρίσκονται μεταξύ των ε1, ε2λέγονται "εντός", ενώ οι γωνίες α, 
β, η, θ λέγονται"εκτός". Δύο γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος της 
τέμνουσας ε3 λέγονται "επί τα αυτά μέρη", ενώ δύο γωνίες που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της ε3 λέγονται"εναλλάξ". Έτσι, με συνδυασμό και των δύο 
χαρακτηρισμών, οι γωνίες ε και γ λέγονται εντός εναλλάξ, οι γωνίες ε και α 
λέγονται εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη, ενώ οι γωνίες ε και δ 
λέγονται εντός και επί τα αυτά μέρη.                                                                           Σχήμα 32. 
 
38. Να αποδείξετε ότι αν δυο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δυο εντός 

εναλλάξ γωνίες ίσες, τότε είναι παράλληλες.  
Απόδειξη 
Έστω ότι ω = φ. Αν οι ευθείες ε1, ε2 τέμνονται σε σημείο Γ, η εξωτερική 
γωνία φ του τριγώνου ΑΒΓ θα είναι ίση με την απέναντι εσωτερική γωνία ω, 
που είναι άτοπο. Άρα ε1//ε2.  
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                    Σχήμα 33. 
ΠΟΡΙΣΜΑ  

Αν δυο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δυο εντός, εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες 
ή δυο εντός και επί τα αυτά μέρη παραπληρωματικές, τότε είναι παράλληλες. 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Δυο ευθείες κάθετες στην ίδια ευθεία, σε διαφορετικά σημεία της, είναι μεταξύ τους παράλληλες. 
 
39. Διατυπώστε το αίτημα παραλληλίας (Ευκλείδειο αίτημα). 
 
Από σημείο εκτός ευθείας άγεται μία μόνο παράλληλη προς αυτή. 
 
40. Ποιες είναι οι άμεσες συνέπειες του αιτήματος παραλληλίας; 
      (Ιδιότητες παράλληλων ευθειών) 
 
 Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη, σχηματίζουν τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες. 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Αν δυο παράλληλες ευθείες τέμνονται από τρίτη σχηματίζουν 
i) τις εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες ίσες,  
ii)  τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες παραπληρωματικές. 
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 Αν δυο διαφορετικές ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες προς μία τρίτη ευθεία ε, τότε είναι 
και μεταξυ τους παράλληλες, δηλαδή αν ε1//ε και ε2//ε, τότε ε1//ε2. 

 Αν δυο ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες και μία τρίτη ευθεία ε τέμνει τη μία από αυτές, τότε 
η ε θα τέμνει και την άλλη. 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Αν μια ευθεία είναι κάθετη σε μια από δυο παράλληλες ευθείες, τότε είναι κάθετη και στην άλλη 
 
 Αν δυο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες με 

άθροισμα μικρότερο από 2 ορθές, τότε οι ευθείες τέμνονται προς το μέρος της τέμνουσας που 
βρίσκονται οι γωνίες. 

ΠΟΡΙΣΜΑ  

Η κατασκευή τριγώνου με δοσμένη μία πλευρά και τις δυο προσκείμενες σε αυτή γωνίες έχει λύση, αν 
και μόνο αν το άθροισμα των δυο γωνιών είναι μικρότερο των δυο ορθών. 
 
41. Πως γίνεται η κατασκευή παράλληλης ευθείας; 
 
Είδαμε   ότι υπάρχει ευθεία ε', η οποία διέρχεται από ένα σημείο Α και 
είναι παράλληλη προς γνωστή ευθεία ε. Για την κατασκευή της ε' φέρουμε 
από το Α ένα πλάγιο τμήμα ΑΒ προς την ε και ονομάζουμε φ την οξεία 
γωνία που σχηματίζει το ΑΒ με την ε. Μεταφέρουμε τη γωνία φ  ώστε να 
έχει κορυφή το Α, η μια πλευρά της να είναι η ΑΒ και η άλλη πλευρά της 

ΑΓ να βρίσκεται στο ημιεπίπεδο που δεν ανήκει η γωνία φ. Επειδή ˆΓAΒ=φ 
έχουμε ΑΓ//ε, αφού τεμνόμενες από την ΑΒ, σχηματίζουν δύο εντός και 
εναλλάξ γωνίες ίσες. Έτσι η ευθεία ΑΓ είναι η ζητούμενη ευθεία ε'.                                                        Σχήμα 34. 

 

42. Γωνίες με πλευρές παράλληλες 
 
Δυο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες, μία προς μία, είναι ίσες αν είναι και οι δυο 
οξείες ή αμβλείες, ενώ είναι παραπληρωματικές αν η μία γωνία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία. 
 
 

43. Να αποδείξετε ότι οι τρεις μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο 
σημείο, το οποίο είναι κέντρο κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου. 

Απόδειξη 
Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και Κ, Λ , Μ τα μέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΑΓ 
αντίστοιχα. Οι μεσοκάθετοι Κx και Λy των ΑΒ, ΒΓ θα τέμνονται σε σημείο 
Ο, αφού τέμνονται οι κάθετες ευθείες τους ΑΒ και ΒΓ. Το Ο ισαπέχει από 
τις κορυφές Α και Β αφού ανήκει στη μεσοκάθετο της πλευράς ΑΒ, δηλαδή 
ΟΑ=ΟΒ. Επίσης ΟΒ=ΟΓ, αφού το Ο ανήκει στη μεσοκάθετο της πλευράς 
ΒΓ. Επομένως ισχύει ότι ΟΑ=ΟΓ, οπότε το Ο θα ανήκει και στη μεσοκάθετο 
της ΑΓ. Άρα, ο κύκλος (O,OA) θα διέρχεται από τις τρεις κορυφές του 
τριγώνου ΑΒΓ και είναι ο περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου.                             Σχήμα 35. 

 
44. Τι λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου και τι περίκεντρο; 
 
Περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου λέγεται ο κύκλος που διέρχεται από τις τρεις κορυφές του.   
Το κέντρο του είναι ένα σημείο στο οποίο συντρέχουν και οι τρεις μεσοκάθετοι του τριγώνου και 
λέγεται περίκεντρο. 
 
45. Τι λέγεται εγγεγραμμένος  κύκλος του τριγώνου και τι έγκεντρο; 
 
Εγγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου λέγεται ο κύκλος που βρίσκεται στο εσωτερικό του τριγώνου 
και εφάπτεται και στις τρεις πλευρές του. Το κέντρο του, είναι το σημείο τομής των διχοτόμων των 
γωνιών του τριγώνου και  λέγεται έγκεντρο 
 
46. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι 2 ορθές. 
Απόδειξη 
Από μια κορυφή, π.χ. την Α, φέρουμε ευθεία xy//BΓ. 
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 Τότε ω = Β̂  (1) και φ = Γ̂  (2), ως εντός και εναλλάξ των παραλλήλων xy και ΒΓ 

με τέμνουσες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Αλλά   ω + Â  + φ = 2∟ (3). Από τις (1), (2) 
και (3) προκύπτει ότι :  
                                               Â  + Β̂  + Γ̂  = 2∟ 
 

                                                                                                                                                                                                                            Σχήμα 36. 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  
i)  Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δυο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. 
ii)  Αν δυο τρίγωνα έχουν δυο γωνίες ίσες, μία προς μία, έχουν και τις τρίτες γωνίες τους ίσες.  
iii) Οι οξείες γωνίες ενός ορθογώνιου τριγώνου είναι συμπληρωματικές.  
iv) Κάθε γωνία ισόπλευρου τριγώνου είναι 60°. 
 
47. Να αποδείξετε ότι κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των 

δυο απέναντι εσωτερικών γωνιών του τριγώνου. 
Απόδειξη 

Έχουμε  Â  + Β̂  + Γ̂  = 2∟ και Γεξ + Γ̂  = 2∟, οπότε 
Â  + Β̂  + Γ̂ = Γ̂ εξ + Γ̂      ή     Γ̂ εξ = Â  + Β̂ .  
 
 
   Σχήμα 37. 
48. Γωνίες με πλευρές κάθετες. 
 
Δυο γωνίες που έχουν τις πλευρές τους κάθετες, μία προς μία, είναι ίσες αν είναι και οι δυο οξείες ή 
αμβλείες, ενώ είναι παραπληρωματικές αν η μία γωνία είναι οξεία και η άλλη αμβλεία. 
 

49. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών κυρτου ν-γώνου να είναι 2ν-4 ορθές. 
 
Ας θεωρήσουμε κυρτό πολύγωνο Α1Α2... Αν με ν πλευρές και ας φέρουμε 
από μια κορυφή του, π.χ. την Α1 όλες τις διαγωνίους που διέρχονται από 
αυτή. Έτσι το πολύγωνο διαιρείται σε ν-2 τρίγωνα, γιατί σε καθεμιά από τις 
πλευρές του, εκτός των Α1Α2 και Α1Αν που διέρχονται από την κορυφή Α1, 
αντιστοιχεί ένα τρίγωνο. Επειδή το άθροισμα των γωνιών των ν-2 τριγώνων 
είναι 2(ν-2)=(2ν-4) ορθές και ισούται με το άθροισμα των γωνιών του 
πολυγώνου, προκύπτει ότι:  
Το άθροισμα των γωνιών κυρτου ν-γώνου είναι 2ν-4 ορθές.                                     Σχήμα 38 
 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτου ν – γώνου είναι 4 ορθές.  
 
 
 
 
  Σχήμα 39 
 
 

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια 
 
50.  Να δώσετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου. 
 
Παραλληλόγραμμο λέγεται το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι πλευρές 
του παράλληλες.  
Δηλαδή το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο, όταν ΑΒ//ΓΔ και 
ΑΔ//ΒΓ.  
     
                                                                                                                                                                                                                               Σχήμα 40 
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51. Σε κάθε παραλληλόγραμμο να αποδείξετε ότι: 
      i) Οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες 
      ii) Οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες 
      iii) Οι διαγώνιοί του διχοτομούνται.                            (Ιδιότητες παραλληλογράμμων) 
Απόδειξη των i), ii) 
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΔ (σχ. 41). Έχουμε:  

1
Β̂  = 

1
̂  = ω (εντός εναλλάξ).  

ΒΔ κοινή πλευρά.  

2
Β̂  = 

2
̂  = φ (εντός εναλλάξ).  

Άρα τα τρίγωνα ΑΒΔ, ΒΓΔ είναι ίσα, οπότε ΑΒ = ΓΔ και ΑΔ = ΒΓ.  

Επίσης έχουμε Â  = Γ̂  και Β̂  = Δ̂  = φ + ω.                                                                  Σχήμα 41 
Απόδειξη της ιδιότητας iii) 
Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΟΑΒ, ΟΓΔ (σχ. 42). Έχουμε:  
ΑΒ = ΓΔ  

1
Β̂  = 

1
̂  = ω (εντός εναλλάξ).  

1
̂  = 

1
̂  = φ (εντός εναλλάξ).  

Άρα, τα τρίγωνα ΟΑΒ, ΟΓΔ είναι ίσα, οπότε ΟΑ = ΟΓ και ΟΒ = ΟΔ . 
                                                                                                                                                                                                                                 Σχήμα 42 
 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Το σημείο τομής των διαγωνίων παραλληλογράμμου είναι κέντρο συμμετρίας του. 
 
52. Τι λέγεται κέντρο του παραλληλογράμμου; 
 
Κέντρο του παραλληλογράμμου λέγεται το σημείο τομής των διαγωνίων του; 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Παράλληλα τμήματα που έχουν τα άκρα τους σε δυο παράλληλες ευθείες είναι ίσα. 
 
53. Τι λέγεται απόσταση των παραλλήλων ευθειών; 
  
Το κοινό μήκος των τμήματων που έχουν τα άκρα τους σε δυο παράλληλες και είναι κάθετα σε αυτές  
λέγεται απόσταση των παραλλήλων. 
 
54. Τι λέγεται ύψος του παραλληλογράμμου και τι λέγονται βάσεις ως προς αυτό το 

ύψος;  
 
Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του στις ευθείες των απέναντι 
πλευρών παραλληλογράμμου και είναι κάθετο σε αυτές λέγεται ύψος του 
παραλληλογράμμου, ενώ οι απέναντι πλευρές του λέγονται βάσεις ως προς 
αυτό το ύψος.  
                                                                                                                                    Σχήμα 43 

55. Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν ισχύει μια από τις 
παρακάτω προτάσεις:                                   

      i) Οι απέναντι πλευρές ανά δυο είναι ίσες 
      ii) Δυο απέναντι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες 
      iii) Οι απέναντι γωνίες ανά δυο είναι ίσες 
      iv) Οι διαγωνιοί του διχοτομούνται                  (Κριτήρια για παραλληλόγραμμα) 
Απόδειξη 
Θεωρούμε τετράπλευρο ΑΒΓΔ. Για να αποδείξουμε τα κριτήρια, θα πρέπει σύμφωνα 
με τον ορισμό να αποδείξουμε ότι σε κάθε περίπτωση, οι απέναντι πλευρές του 
τετραπλεύρου είναι παράλληλες.  
i)   Έστω ΑΒ = ΓΔ και ΑΔ = ΒΓ (σχ. 44). Αν φέρουμε τη διαγώνιο ΒΔ, τότε 
σχηματίζονται τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΔ που είναι ίσα, γιατί ΑΒ = ΓΔ, ΑΔ = ΒΓ και 

ΒΔ κοινή πλευρά. Άρα 
1

Β̂  = 
1

̂  = ω και 
2

Β̂ = 
2

̂  = φ , οπότε ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ//ΒΓ 

δηλαδή το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                                         Σχήμα 44 
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ii)  Έστω ΑΒ// = ΓΔ (σχ.44). Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΒΓΔ είναι ίσα, γιατί ΑΒ 

= ΓΔ, 
1

Β̂  = 
1

̂  = ω και η ΒΔ είναι κοινή πλευρά. Επομένως, όμοια με το (i), 

το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο .   

iii) Αν Â  = Γ̂  = ω και Β̂  = Δ̂  = φ (σχ. 45) η σχέση Â + Β̂+ Γ̂ + Δ̂  = 4 ∟ 

γράφεται 2ω + 2φ = 4∟ ή φ + ω = 2∟. Επομένως, έχουμε ότι Â + Δ̂  = 2∟,                   Σχήμα 45 
οπότε ΑΒ // ΓΔ και Α+ Β = 2∟, οπότε ΑΔ // ΒΓ, δηλαδή το ΑΒΓΔ είναι                        
παραλληλόγραμμο.                                                                                                      
iv) Έστω ΑΟ = ΟΓ και ΟΒ = ΟΔ (σχ.46). Τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΓΟΔ, καθώς 
και τα τρίγωνα ΑΟΔ και ΒΟΓ είναι ίσα. Επομένως, όμοια με το (i), θα είναι 
ΑΒ // ΓΔ και ΑΔ // ΒΓ, δηλαδή το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                    Σχήμα 46 
56. Ποια είναι τα είδη των παραλληλογράμμων; 
 
Διακρίνουμε τρία είδη παραλληλογράμμων: το ορθογώνιο, το ρόμβο και το τετράγωνο. 
 

57. Να δώσετε τον ορισμό του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 
 
Ορθογώνιο λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει μία γωνία ορθή.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Επειδή στο παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες, ενώ δύο 
διαδοχικές γωνίες του είναι παραπληρωματικές (ως εντός και επί τα αυτά 
μέρη), προκύπτει ότι όλες οι γωνίες του ορθογωνίου είναι ορθές. 
                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 47 

58. Να αποδείξετε ότι οι διαγωνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες.   (Ιδιότητες ορθογωνίου) 
Απόδειξη 
Έστω ΑΒΓΔ ορθογώνιο. Θα αποδείξουμε ότι οι διαγώνιοι ΑΓ και ΒΔ είναι 

ίσες (σχ.48). Τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΔΓ είναι ίσα ( Â  = Δ̂  = 90°, ΑΔ κοινή, 
ΑΒ = ΔΓ), οπότε ΑΓ = ΒΔ. 
 
                                                                                                                                                                                                                                      Σχήμα 48 
59. Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι ορθογώνιο, αν ισχύει μια από τις 

παρακάτω προτάσεις: 
       i) Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία.  
       ii) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του είναιίσες.  
       iii) Έχει τρεις γωνίες ορθές.  
       iv) Όλες οι γωνίες του είναι ίσες.                                  (Κριτήρια για να είναι ένα  
                                                                    τετράπλευρο ορθογώνιο)         
Απόδειξη 
i) Προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του παραλληλογράμμου.  
ii) Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με ΑΓ = ΒΔ. Τότε τα τρίγωνα ΑΒΔ και 

ΑΔΓ είναι ίσα (ΑΒ = ΔΓ, ΑΓ = ΒΔ, ΑΔ κοινή), οπότε Â  = Δ̂ . 

Αλλά Â  + Δ̂  = 2∟, οπότε Â  = Δ̂  = 1∟. Επομένως, το ΑΒΓΔ είναι 
ορθογώνιο.  
iii) Αν έχει τρεις ορθές γωνίες θα είναι και η άλλη ορθή, αφού το άθροισμα 
των γωνιών κάθε τετραπλεύρου είναι 4∟. 
iv) Αν όλες οι γωνίες είναι ίσες, προφανώς όλες είναι ορθές.                                          Σχήμα 49 

 

60. Να δώσετε τον ορισμό του ρόμβου. 
 
Ρόμβος λέγεται το παραλληλόγραμμο που έχει δύο διαδοχικές πλευρές ίσες. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Επειδή στο παραλληλόγραμμο οι απέναντι πλευρές του είναι ίσες προκύπτει 
ότι όλες οι πλευρές του ρόμβου είναι ίσες.  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 50 
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61. Να αποδείξετε ότι: 
      i) Οι διαγώνιοι του ρόμβου τέμνονται κάθετα.  
      ii) Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούν τις γωνίες του.         (Ιδιότητες του ρόμβου) 
Απόδειξη 
Έστω ΑΒΓΔ ρόμβος. Επειδή το τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές, η διάμεσος 

του ΑΟ είναι ύψος του και διχοτόμος της γωνίας Â . Επομένως ΑΓ  ΒΔ 

και η ΑΓ διχοτομεί την Â . 

 Όμοια η ΑΓ διχοτομεί τη Γ̂  και η ΒΔ τις Β̂   και  Δ̂ .  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                 Σχήμα 51 

62. Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο είναι ρόμβος, αν ισχύει μια από τις παρακάτω 
προτάσεις: 

      i) Έχει όλες τις πλευρές του ίσες.  
      ii) Είναι παραλληλόγραμμο και δυο διαδοχικέςπλευρές του είναι ίσες.  
      iii) Είναι παραλληλόγραμμο και οι διαγώνιοί του τέμνονται κάθετα.  
      iv) Είναι παραλληλόγραμμο και μία διαγώνιός τουδιχοτομεί μία γωνία του. 
                                            (Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ρόμβος) 
Απόδειξη 
i) και ii) Προκύπτουν άμεσα από τον ορισμό του ρόμβου. 
iii) Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο με ΑΓ  ΒΔ. Στο τρίγωνο ΑΒΔ η ΑΟ 
είναι διάμεσος, αφού οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται. 
Επίσης, η ΑΟ είναι και ύψος, επειδή ΑΓ  ΒΔ. Άρα το τρίγωνο ΑΒΔ είναι 
ισοσκελές, οπότε ΑΒ = ΑΔ. Επομένως το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.  
iv) Έστω ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμο και ΑΓ διχοτόμος τηςA. Τότε πάλι το 
τρίγωνο ΑΒΔ είναι ισοσκελές (αφού ΑΟ διχοτόμος και διάμεσος), οπότε 
το ΑΒΓΔ είναι ρόμβος.                                                                                                 Σχήμα 52 

 

63. Να δώσετε τον ορισμό του τετραγώνου. 
 
Τετράγωνο λέγεται το παραλληλόγραμμο που είναι ορθογώνιο και ρόμβος.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 53 

64. Ιδιότητες τετραγώνου 
 
Από τον ορισμό προκύπτει ότι το τετράγωνο έχει όλες τις ιδιότητες του ορθογωνίου και όλες τις ιδιότητες του 
ρόμβου. Επομένως, σε κάθε τετράγωνο: 
i) Οι απέναντι πλευρές του είναι παράλληλες.  
ii) Όλες οι πλευρές του είναι ίσες.  
iii) Όλες οι γωνίες του είναι ορθές.  
iv) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες, τέμνονται κάθετα,διχοτομούνται και διχοτομούν τις γωνίες του. 
 
65. Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο τετράγωνο 
 
Για να αποδείξουμε ότι ένα τετράπλευρο είναι τετράγωνο, αρκεί να αποδείξουμε ότι είναι ορθογώνιο και 
ρόμβος. Αποδεικνύεται ότι ένα παραλληλόγραμμο είναι τετράγωνο, αν ισχύει μία από τις παρακάτω προτάσεις: 
i) Μία γωνία του είναι ορθή και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες.  
ii) Μία γωνία του είναι ορθή και μία διαγώνιός του διχοτομεί μία γωνία του.  
iii) Μία γωνία του είναι ορθή και οι διαγώνιοί του κάθετες.  
iv) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και δύο διαδοχικές πλευρές του είναι ίσες.  
v) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και η μία διχοτομεί μία γωνία του.  
vi) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες και κάθετες. 
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66. Να αποδείξετε οτι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών 
τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το μισό της. 

Απόδειξη 
Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα (σχ.54). Θα 

αποδείξουμε ότι ΔΕ // = 
2

B
 .Προεκτείνουμε τη ΔΕ κατά τμήμα EZ = ΔΕ.  

Το τετράπλευρο ΑΔΓΖ είναι παραλληλόγραμμο, αφού οι διαγώνιοί του 
διχοτομούνται. Άρα ΑΔ = // ΓΖ, οπότε ΔΒ = // ΓΖ, αφού ΑΔ = ΔΒ. 
 Έτσι το τετράπλευρο ΔΖΓΒ είναι παραλληλόγραμμο, οπότε: 
i) ΔΖ // ΒΓ άρα ΔΕ // ΒΓ και 

ii) ΔΖ // ΒΓ ή 2ΔΕ = ΒΓ ή ΔΕ = 
2

B
.                                                                               Σχήμα 54          

                                                                                                                                      

67. Να αποδείξετε οτι αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία 
παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή διέρχεται από το μέσο 
της τρίτης πλευράς του. 

Απόδειξη 
Ας θεωρήσουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ και ας φέρουμε από το μέσο Δ της ΑΒ 
την παράλληλη προς την ΒΓ που τέμνει την ΑΓ στο Ε (σχ.55). Θα 
αποδείξουμε ότι το Ε είναι το μέσο της ΑΓ. Έστω ότι το Ε δεν είναι μέσο 
της ΑΓ. Αν Z είναι το μέσο της ΑΓ, το τμήμα ΔΖ ενώνει τα μέσα των 
πλευρών ΑΒ και ΑΓ, οπότε σύμφωνα με το προηγούμενο θεώρημα ΔΖ // ΒΓ. 
Έτσι, όμως, έχουμε από το Δ δύο παράλληλες προς τη ΒΓ, που είναι άτοπο. 
Άρα το Ε είναι μέσο της ΑΓ.  
                                                                                                                                                                                                                                Σχήμα 55 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μία ευθεία ίσα τμήματα, θα ορίζουν ίσα 
τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει . 
 

68. Τι λέγεται μεσοπαράλληλος δύο παραλλήλων ευθείων; 
 
Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου που ισαπέχουν από δυο 
παράλληλες ευθείες ε1 και ε2 είναι μία ευθεία ε παράλληλη προς τις ε1 και 
ε2, η οποία διέρχεται από τα μέσα των τμημάτων που έχουν τα άκρα τους 
στις δυο παράλληλες.  
Η ευθεία ε λέγεται  μεσοπαράλληλος των ε1 και ε2.                                                                 
                                                                                                                                   Σχήμα 56 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η απόσταση από κάθε κορυφή 

είναι τα 
2

3
 του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου. 

 
69. Τι λέγεται βαρύκεντρο τριγώνου; 
 
Το σημείο  στο οποίο τέμνονται οι διάμεσοι του τριγώνου, λέγεται  βαρύκεντρο (ή κέντρο βάρους) 
του τριγώνου.  
 
70. Να αποδείξετε οτι οι παράλληλες, που άγονται από τις κορυφές ενός τριγώνου 

προς τις απέναντι πλευρές του, σχηματίζουν τρίγωνο, το οποίο έχει ως μέσα των 
πλευρών του τις κορυφές του αρχικού τριγώνου. 

Απόδειξη 
Από τις κορυφές Α, Β, Γ τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε παράλληλες προς τις απέναντι 
πλευρές του, οι οποίες ορίζουν ένα νέο τρίγωνο ΚΛΜ (σχ.57).  
Λόγω των σχηματιζόμενων παραλληλογράμμων ΚΑΓΒ, ΛΑΒΓ και ΜΒΑΓ έχουμε: 
ΚΑ = ΒΓ = ΑΛ, ΛΓ = ΑΒ = ΓΜ και ΚΒ = ΑΓ = ΒΜ.  
Επομένως τα σημεία Α, Β, Γ είναι τα μέσα των πλευρών του τριγώνου ΚΛΜ. 
                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 57 
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71. Να αποδείξετε οτι οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο 
σημείο. 

Απόδειξη  

Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ. Από τις κορυφές του Α, 
Β, Γ φέρουμε παράλληλες προς τις απέναντι πλευρές (σχ.58). Σύμφωνα με 
το Λήμμα, στο τρίγωνο ΚΛΜ τα σημεία Α, Β, Γ είναι τα μέσα των πλευρών 
του. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ευθείες ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ είναι κάθετες στις 
ΚΛ, ΚΜ και ΜΛ αντίστοιχα (αφού είναι κάθετες στις ΒΓ, ΑΓ και ΑΒ) και 
μάλιστα είναι κάθετες στα μέσα τους. Δηλαδή οι ευθείες ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ 
είναι οι μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου ΚΛΜ, οπότε θα διέρχονται 
από το ίδιο σημείο Η.                                                                                                    Σχήμα 58 

 

72. Τι λέγεται ορθόκεντρο τριγώνου; 
 
Ορθόκεντρο λέγεται το σημείο που  διέρχονται  οι φορείς των υψών ενός τριγώνου.    
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Όταν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο, το ορθόκεντρο είναι η κορυφή της ορθής γωνίας, ενώ σε 
αμβλυγώνιο τρίγωνο το ορθόκεντρο βρίσκεται εκτός του τριγώνου. 
 
73. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος οθρογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή 

της ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. 
Απόδειξη 

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â  = 90°) και τη διάμεσό του ΑΜ (σχ.59).  

Θα αποδείξουμε ότι ΑΜ = 
BΓ

2
.Φέρουμε τη διάμεσο ΜΔ του τριγώνου ΑΜΓ.  

Το ΜΔ συνδέει τα μέσα δύο πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ, οπότε ΜΔ // ΑΒ.  
Αλλά ΑΒ  ΑΓ, επομένως και ΜΔ  ΑΓ. Άρα, το ΜΔ είναι ύψος και διάμεσος στο 

τρίγωνο ΑΜΓ, οπότε ΑΜ = ΜΓ, δηλαδή ΑΜ = 
BΓ

2
 .                                                                                                      

                                                                                                                                     Σχήμα 59 
 
74. Να αποδείξετε ότι αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς 

στην οποία αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την 
πλευρά αυτή. 

Απόδειξη 
Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τη διάμεσό του ΑΜ (σχ.60). 

Αν ΑΜ = 
BΓ

2
 θα αποδείξουμε ότι η γωνία Â  είναι ορθή. 

Επειδή έχουμε ΑΜ = ΜΓ, οπότε 
1

̂  = Γ̂  (1) και ΑΜ = ΜΒ, οπότε 
2

̂  = Β̂  (2).  

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι  
1

̂ + 
2

̂  = Β̂+ Γ̂ , δηλαδή Â  = Β̂  + Γ̂  . 

Αλλά Â  + Β̂  + Γ̂  = 2∟ , οπότε 2 Â  = 2∟ ή Â  = 1∟. 
 
                                                                                                                                                                                                                                        Σχήμα 60 
75. Να αποδείξετε ότι αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30°, τότε η 

απέναντι πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας και αντίστροφα. 
Απόδειξη 

Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â  = 90°) με Β̂  = 30° (σχ.61). 

Θα αποδείξουμε ότι ΑΓ = 
BΓ

2
.Επειδή Β̂  = 30°, είναι Γ̂  = 90° - 30° = 60°.  

Φέρουμε τη διάμεσο ΑΜ και είναι  
2

̂  = Γ̂  = 60°, οπότε το τρίγωνο ΑΜΓ 

 είναι ισόπλευρο.     Επομένως ΑΓ = ΜΓ = 
BΓ

2
 .                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                     Σχήμα 61 
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Αντίστροφο, αν στο ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΓ = 
BΓ

2
 ,  

θα αποδείξουμε ότι Β̂  = 30°. 
Απόδειξη 

Φέρουμε τη διάμεσο ΑΜ, (σχ.62) οπότε ΑΜ = 
BΓ

2
= ΜΓ = ΑΓ (αφού ΑΓ = 

BΓ

2
).  

Άρα το τρίγωνο ΑΜΓ είναι ισόπλευρο, οπότε Γ̂  = 60°.  

Επομένως Β̂  = 90° - 60° = 30°.                                                                                                                                      Σχήμα 62 
76. Να δώσετε τον ορισμό του τραπεζίου. 
 
Τραπέζιο λέγεται το κυρτό τετράπλευρο που έχει μόνο δύο πλευρές παράλληλες. 
 
77. Τι λέγονται βάσεις ,λέγεται ύψος και τι λέγεται διάμεσος του τραπεζίου.   
 
Οι παράλληλες πλευρές ΑΒ και ΓΔ (σχ.63) του τραπεζίου ΑΒΓΔ 
λέγονται βάσεις του τραπεζίου.  
Κάθε ευθύγραμμο τμήμα κάθετο στις βάσεις του τραπεζίου με τα άκρα του 
στους φορείς των βάσεων λέγεται ύψος του τραπεζίου.  
Το ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ που ενώνει τα μέσα των μη παράλληλων 
πλευρών του λέγεται διάμεσος του τραπεζίου.  
                                                                                                                                      Σχήμα 63 

78. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος του τραπεζίου είναι παράλληλη προς τις βάσεις του 
και ίση με το ημιάθροισμά τους. 

Απόδειξη 
Θεωρούμε τραπέζιο ΑΒΓΔ (ΑΒ // ΓΔ) (σχ.64), τη διαγώνιο του ΒΔ και Ε το μέσο της ΑΔ.  
Από το Ε φέρουμε ευθεία ε παράλληλη των ΑΒ και ΓΔ που τέμνει τις ΒΔ και ΒΓ στα Κ και Ζ αντίστοιχα. Τότε:  
Στο τρίγωνο ΑΒΔ το Ε είναι μέσο της ΑΔ και ΕΚ//ΑΒ, οπότε το Κ είναι το μέσο της 

ΒΔ και EΚ = 
ΑΒ

2
 (1). 

Επίσης στο τρίγωνο ΒΔΓ το Κ είναι μέσο της ΒΔ και ΚΖ//ΓΔ, οπότε το Ζ είναι το 

μέσο της ΒΓ και ΚΖ = 
ΓΔ

2
 (2). 

Επομένως η ΕΖ είναι διάμεσος του τραπεζίου και  
i) ΕΖ // ΑΒ, ΓΔ (από κατασκευή).                                                                                                        Σχήμα 64 

ii) Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι   ΕK + KZ = 
ΑΒ

2
 + 

ΓΔ

2
 ή  EΖ = 

ΑΒ

2

ΓΔ
. 

79. Να αποδείξετε ότι η διάμεσος ΕΖ τραπεζίου ΑΒΓΔ διέρχεται από τα μέσα Κ και Λ 
των διαγωνίων του και το τμήμα ΚΛ είναι παράλληλο με τις βάσεις του και ίσο με 
την ημιδιαφορά των βάσεών του. 

Απόδειξη 
Αποδείξαμε παραπάνω ότι το Κ είναι μέσο της ΒΔ (σχ.65). Όμοια, αν φέρουμε την 
ΑΓ (σχ.65), στο τρίγωνο ΑΔΓ το Ε είναι μέσο της ΑΔ και ΕΛ // ΓΔ, οπότε το Λ είναι 

μέσο της ΑΓ και ΕΛ = 
ΓΔ

2
 (3). 

Επομένως, η διάμεσος ΕΖ του τραπεζίου διέρχεται από τα μέσα Κ, Λ των διαγωνίων 
του και προφανώς ΚΛ // ΑΒ, ΓΔ. Επίσης από τις (1) και (3) προκύπτει ότι:                                   Σχήμα 65 

ΕΛ - ΕΚ = 
ΓΔ

2
 - 

ΑΒ

2
 ή ΚΛ = 

ΓΔ -ΑΒ

2
 (με ΓΔ > ΑΒ).                                                          

80. Να δώσετε τον ορισμό του ισοσκελούς τραπεζίου. 
 
Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο του οποίου οι μη παράλληλες πλευρές είναι ίσες. 
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81. Να αποδείξετε ότι αν ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, τότε:  
i) Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση είναι ίσες.  
ii) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες.                                (Ιδιότητες ισοσκελούς τραπεζίου) 

Απόδειξη 
i) Έστω ΑΒΓΔ ισοσκελές τραπέζιο (ΑΒ//ΓΔ και ΑΔ=ΒΓ). Φέρουμε τα ύψη ΑΗ και 

ΒΚ. (σχ. 66) Τα τρίγωνα ΑΔΗ και ΒΚΓ είναι ίσα ( Η̂  = Κ̂  = 90°, ΑΔ = ΒΓ και ΑΗ = 

ΒΚ = υ), οπότε Γ= Δ. Επειδή Â  + Δ̂  = 180° και Β̂  + Γ̂  = 180° (ως εντός και επί τα 

αυτά μέρη), έχουμε και Â  = Β̂ .                                                                                                                                    
ii) Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΔΓ (σχ. 67) είναι ίσα (ΑΔ = ΒΓ, ΓΔ κοινή και ΑΔΓ = 
ΒΓΔ), οπότε ΑΓ = ΒΔ.                                                                                                                        Σχήμα 66 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                  Σχήμα 67 

82. Κριτήρια για να είναι ένα τραπέζιο ισοσκελές 
 
Ένα τραπέζιο είναι ισοσκελές, αν ισχύει μια από τις παρακάτω προτάσεις. 
i)  Οι γωνίες που πρόσκεινται σε μια βάση του είναι ίσες.  
ii) Οι διαγώνιοί του είναι ίσες. 
 
83. Αξιοσημείωτες ευθείες και κύκλοι τριγώνου 
 
 Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ  διέρχονται από το ίδιο σημείο:  
• Οι μεσοκάθετοι των τριών πλευρών του. Το κοινό σημείο Ο λέγεται περίκεντρο του ΑΒΓ και ο 
κύκλος (Ο,ΟΑ) λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου.  
• Οι διχοτόμοι των τριών γωνιών του. Το κοινό σημείο I λέγεται έγκεντρο του ΑΒΓ και ο κύκλος με 
κέντρο το I και ακτίνα την κοινή απόσταση του I από τις τρεις πλευρές του, λέγεται εγγεγραμμένος 
κύκλος του τριγώνου.  
• Οι τρεις διάμεσοί του. Το κοινό σημείο τους Θ λέγεταιβαρύκεντρο του ΑΒΓ.  
• Τα τρία ύψη του. Το κοινό σημείο τους Η λέγεταιορθόκεντρο του ΑΒΓ. 
 
 
 

Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα Σχήματα 
 
 
84. Τι λέγεται επίκεντρη γωνία; 
Δίνεται μία κυρτή γωνία xAy και ένας κύκλος (Ο,R). 
Αν η κορυφή είναι το κέντρο του κύκλου (σχ.68), τότε η γωνία λέγεται 
επίκεντρη.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    Σχήμα 68 
85. Τι λέγεται εγγεγραμμένη γωνία; 
Δίνεται μία κυρτή γωνία xAy και ένας κύκλος (Ο,R). 
Αν η κορυφή (σχ.69) είναι σημείο του κύκλου και οι πλευρές της τέμνουσες 
του κύκλου, τότε η γωνία λέγεται εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου.  
Το τόξο ΒΓ που περιέχεται στην εγγεγραμμένη γωνία λέγεται αντίστοιχο 
τόξο της ή διαφορετικά λέμε ότι η εγγεγραμμένη γωνία A βαίνει στο 
τόξο ΒΓ.                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                 Σχήμα  69 
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86. Τι λέγεται γωνία χορδής και εφαπτομένης.; 
Δίνεται μία κυρτή γωνία xAy και ένας κύκλος (Ο,R). 
Αν η κορυφή είναι σημείο του κύκλου, η μία της πλευρά είναι τέμνουσα και 
η άλλη εφαπτομένη του κύκλου (σχ.70), τότε η γωνία λέγεται γωνία χορδής 
και εφαπτομένης.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   Σχήμα 70 

87. Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης 
ΘΕΩΡΗΜΑ  

Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της επίκεντρης γωνίας που βαίνει στο ίδιο τόξο. 
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ  

i) Το μέτρο μίας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της. 
ii) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή. 
iii) Οι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο ή σε ίσα τόξα του ίδιου ή ίσων κύκλων είναι ίσες  
        και αντίστροφα. 
ΣΧΟΛΙΟ  
Από το πόρισμα (iii) συμπεραίνουμε εύκολα ότι τα τόξα που περιέχονται 
μεταξύ παράλληλων χορδών είναι ίσα και αντίστροφα. 

 
 
 
  
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   Σχήμα  71 
88. Γωνία χορδής και εφαπτομένης 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Η γωνία που σχηματίζεται από μία χορδή κύκλου και την εφαπτομένη στο άκρο της χορδής ισούται με την 
εγγεγραμμένη που βαίνει στο τόξο της χορδής. 
 
89. Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία. 
 
Έστω ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και ένα σημείο Μ που δεν ανήκει στην ευθεία 

ΑΒ (σχ.72). Αν φ είναι η γωνία ˆ  τότε λέμε ότι το σημείο Μ βλέπει το 
τμήμα ΑΒ υπό γωνία φ ή ισοδύναμα το ΑΒ φαίνεται από το σημείο Μ υπό 
γωνία φ. Αν τ είναι ένα τόξο κύκλου που έχει χορδή την ΑΒ και διέρχεται από 
το Μ, τότε λέμε ότι το τόξο τ  δέχεται γωνία φ.  
                                                                           
                                                                                                                            Σχήμα 72 
90. Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο.  
 
 Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου από τα οποία ένα τμήμα ΑΒ 

φαίνεται υπό γωνία φ είναι δύο τόξα κύκλων, χορδής ΑΒ, χωρίς τα άκρα 
τους Α,Β, συμμετρικά ως προς την ευθεία ΑΒ, καθένα από τα οποία δέχεται 
γωνία φ.  

 Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου από τα οποία ένα τμήμα ΑΒ 
φαίνεται υπό ορθή γωνία είναι κύκλος με διάμετρο ΑΒ, χωρίς τα σημεία Α 
και Β.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                      Σχήμα 73 
91. Τι  λέγεται εγγεγραμένο τετράπλευρο σε κύκλο; 
                                                                                                                     
 Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγεγραμμένο σε κύκλο, αν οι κορυφές του είναι σημεία του κύκλου.                                  
 
92. Τι λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του τετραπλεύρου; 
 
Ο κύκλος στον οποίο είναι εγγεγραμμένο ένα τετράπλευρο λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του 
τετραπλεύρου. 
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93. Να αποδείξετε ότι ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ που είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (Ο,R) 

έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:  
i) Οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.  
ii) Κάθε πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες. 

Απόδειξη 

i)  H γωνία Â  βαίνει στο τόξο ΒΓΔ , ενώ η Γ̂  στο ΒΑΔ , μεΒΓΔ  + ΒΑΔ  = 4∟ (σχ.74).   

     Επομένως Â + Γ̂  = 2∟.  
 
ii)  Δύο οποιεσδήποτε διαδοχικές κορυφές του τετραπλεύρου ΑΒΓΔ (π.χ. οι Α, Β) είναι   

      και κορυφές δύο ίσων εγγεγραμμένων γωνιών ( ˆΔAΓ και ˆΔΒΓ ), που βαίνουν στο ίδιο τόξο           Σχήμα 74 
      που ορίζει η απέναντι πλευρά ΓΔ (σχ.75).  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    Σχήμα 75 

ΠΟΡΙΣΜΑ  
Κάθε εξωτερική γωνία ενός εγγεγραμμένου τετραπλεύρου ισούται με την απέναντι εσωτερική γωνία του. 
 

94. Τι λέγεται εγγράψιμο τετράπλευρο 
Ένα τετράπλευρο λέγεται εγγεγράψιμο όταν μπορεί να γραφεί κύκλος που να διέρχεται και από τις 
τέσσερις κορυφές του. 
 

ΘΕΩΡΗΜΑ  
Ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγράψιμο σε κύκλο, αν ισχύει μία από τις ακόλουθες προτάσεις:  
i)   Δύο απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.  
ii)  Μία πλευρά του φαίνεται από τις απέναντι κορυφές υπό ίσες γωνίες.  
iii) Μία εξωτερική του γωνία ισούται με την απέναντι εσωτερική γωνία του τετραπλεύρου. 
 


