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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1. Ένα κουτί περιέχει 5 άσπρες, 9 μαύρες και 16 κόκκινες και πράσινες μπάλες. Επιλέγουμε   
    τυχαία μια μπάλα. Δίνονται τα ενδεχόμενα: 
    Α: η μπάλα είναι άσπρη 
    Β: η μπάλα είναι κόκκινη 
    Γ: η μπάλα είναι πράσινη. 
    α) Να γράψετε στη γλώσσα των συνόλων τα ενδεχόμενα: 
        i) η μπάλα δεν είναι άσπρη 
       ii) η μπάλα είναι κόκκινη ή πράσινη. 
    β) Να βρείτε την πιθανότητα των παραπάνω ενδεχομένων.       Ρ(Α')=25/30, Ρ(ΚΠ)=16/30 
 
2. α) Αν Α, Β, Γ είναι τρία ενδεχόμενα ενός δειγματικού χώρου Ω ενός πειράματος τύχης, να 
          διατυπώσετε λεκτικά τα παρακάτω ενδεχόμενα: 
         i) A∪B    ii) B∩ Γ    iii) (A∩ B)∩Γ    iv) A'  
      β) Στο παρακάτω σχήμα παριστάνονται με διάγραμμα Venn ο παραπάνω δειγματικός χώρος   
          Ω και τα τρία ενδεχόμενα Α, Β και Γ αυτού. Να υπολογίσετε την πιθανότητα   
         πραγματοποίησης των ενδεχομένων του (α) ερωτήματος.  

 
3. Ένα τηλεοπτικό παιχνίδι παίζεται με ζεύγη αντιπάλων των δυο φύλων. Στο παιχνίδι 
      συμμετέχουν 3 άντρες, ο Δημήτρης (Δ), ο Κώστας (Κ), ο Μιχάλης (Μ) και 2 γυναίκες, 
      η Ειρήνη (Ε) και η Ζωή (Ζ). Επιλέγονται στην τύχη ένας άντρας και μια γυναίκα για να 
      διαγωνιστούν και καταγράφονται τα ονόματά τους. 
      α) Να βρεθεί ο δειγματικός χώρος του πειράματος.  
      β) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων 
           Α : Να διαγωνίστηκαν ο Κώστας ή ο Μιχάλης . 
           Β : Να διαγωνίστηκε η Ζωή. 
           Γ: Να μη διαγωνίστηκε ούτε ο Κώστας ούτε ο Δημήτρης. 
 
 
4. Από τους μαθητές ενός Λυκείου, το 25% συμμετέχει στη θεατρική ομάδα, το 30% 
    συμμετέχει στην ομάδα ποδοσφαίρου και το 15% των μαθητών συμμετέχει και στις 
    δύο ομάδες. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. Αν ονομάσουμε τα ενδεχόμενα: 
    Α: ο μαθητής να συμμετέχει στη θεατρική ομάδα. 
    Β: ο μαθητής να συμμετέχει στην ομάδα ποδοσφαίρου, 
        α) να εκφράσετε λεκτικά τα ενδεχόμενα: i) Α∪Β    ii) Α∩Β     iii) ΒΑ    iv) Α'.  
        β) να υπολογίσετε τις πιθανότητες πραγματοποίησης των ενδεχομένων 
             i) ο μαθητής που επιλέχθηκε να συμμετέχει μόνο στην ομάδα ποδοσφαίρου 
            ii) ο μαθητής που επιλέχθηκε να μη συμμετέχει σε καμία ομάδα. 
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5. Δίνονται δύο ενδεχόμενα A, B ενός δειγματικού χώρου Ω και οι πιθανότητες Ρ(Α)=
3

4
,   

      Ρ(ΑΒ)=
5

8
 και Ρ(Β)=

1

4
.    

       α) Να υπολογίσετε την P(AB).  
       β) i) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και να γράψετε στη γλώσσα των συνόλων το 
                ενδεχόμενο «Α ή Β».  
          ii) Να υπολογίσετε την πιθανότητα πραγματοποίησης του παραπάνω ενδεχομένου. 
 
 
6. Δίνεται ο πίνακας  

11 12 13 
21 22 23 
31 32 33 

     Επιλέγουμε τυχαία έναν από τους εννέα διψήφιους αριθμούς του παραπάνω πίνακα. 
     Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης των παρακάτω ενδεχομένων: 
    Α: ο διψήφιος να είναι άρτιος  
    Β: ο διψήφιος να είναι άρτιος και πολλαπλάσιο του 3.  
    Γ: ο διψήφιος να είναι άρτιος ή πολλαπλάσιο του 3. 
 
 
7. Δίνεται το σύνολο Ω={1,2,3,4,5,6} και τα υποσύνολά του Α={1,2,4,5} και Β={2,4,6}. 
      α) Nα παραστήσετε στο ίδιο διάγραμμα Venn, με βασικό σύνολο το Ω, τα σύνολα Α και Β. 
          Κατόπιν, να προσδιορίσετε τα σύνολα Α∪Β, Α∩Β, Α' και Β'.  
      β) Επιλέγουμε τυχαία ένα στοιχείο του Ω. Να βρείτε τις πιθανότητες των ενδεχομένων: 
            i) Να μην πραγματοποιηθεί το ενδεχόμενο Α.  
           ii) Να πραγματοποιηθούν συγχρόνως τα ενδεχόμενα Α και Β.  
          iii) Να πραγματοποιηθεί ένα τουλάχιστον από τα ενδεχόμενα Α, Β. 
 
 
8. Από τους σπουδαστές ενός Ωδείου, το 50% μαθαίνει πιάνο, το 40% μαθαίνει κιθάρα, ενώ το 
      10% των σπουδαστών μαθαίνει και τα δύο αυτά όργανα. Επιλέγουμε τυχαία ένα σπουδαστή    
       του Ωδείου. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: 
      Α: ο σπουδαστής αυτός μαθαίνει πιάνο. 
      Β: ο σπουδαστής αυτός μαθαίνει κιθάρα. 
      Να βρείτε την πιθανότητα πραγματοποίησης του ενδεχομένου: 
      α) Ο σπουδαστής αυτός να μαθαίνει ένα τουλάχιστον από τα δύο παραπάνω όργανα. 
      β) Ο σπουδαστής αυτός να μην μαθαίνει κανένα από τα δύο παραπάνω όργανα. 
 
 
 
9. Το 70% των κατοίκων μιας πόλης έχει αυτοκίνητο, το 40% έχει μηχανάκι και το 20% έχει   
        και αυτοκίνητο και μηχανάκι. Επιλέγουμε τυχαία έναν κάτοικο αυτής της πόλης. Ορίζουμε   
        τα ενδεχόμενα: 
        Α: ο κάτοικος να έχει αυτοκίνητο 
        Μ: ο κάτοικος να έχει μηχανάκι. 
       α) να εκφράσετε λεκτικά τα ενδεχόμενα: i) ΑΜ      ii) ΜΑ     iii) Μ'.  
       β) Να βρείτε την πιθανότητα ο κάτοικος που επιλέχθηκε : 
           i) Να μην έχει μηχανάκι.  
          ii) Να μην έχει ούτε μηχανάκι ούτε αυτοκίνητο. 
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10. Από τους 180 μαθητές ενός λυκείου, 20 μαθητές συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα, 
        30 μαθητές συμμετέχουν στην ομάδα στίβου, ενώ 10 μαθητές συμμετέχουν και στις δύο   
        ομάδες. Επιλέγουμε τυχαία έναν μαθητή του λυκείου. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: 
        Α: ο μαθητής συμμετέχει στη θεατρική ομάδα 
        Β: ο μαθητής συμμετέχει στην ομάδα στίβου 
        α) να εκφράσετε λεκτικά τα ενδεχόμενα: i) Α∪Β    ii) ΒΑ    iii) Α'. 
        β) Να βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής που επιλέχθηκε: 
            i) Nα μη συμμετέχει σε καμία ομάδα.  
           ii) Nα συμμετέχει μόνο στην ομάδα στίβου. 
 
11.  Ένα Λύκειο έχει 400 μαθητές από τους οποίους οι 200 είναι μαθητές της Α' τάξης. Αν 
         επιλέξουμε τυχαία ένα μαθητή, η πιθανότητα να είναι μαθητής της Γ' τάξης είναι 20%.  
         Να βρείτε: 
         α) Το πλήθος των μαθητών της Γ' τάξης  
         β) Το πλήθος των μαθητών της Β' τάξης.  
         γ) Την πιθανότητα ο μαθητής που επιλέξαμε να είναι της Β' τάξης. 
 
12. Σε ένα τμήμα της Α' Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και 
        κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά είναι 0,8. Η 
        πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί Αγγλικά είναι τετραπλάσια από την πιθανότητα 
        να παρακολουθεί Γαλλικά. Τέλος, η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί μαθήματα 
        τουλάχιστον μιας από τις δύο γλώσσες είναι 0,9. 
        α) Επιλέγουμε ένα μαθητή στην τύχη. 
             i) Ποια είναι η πιθανότητα αυτός να παρακολουθεί μαθήματα και των δύο γλωσσών; 
           ii) Ποια είναι η πιθανότητα αυτός να παρακολουθεί μαθήματα μόνο μιας από τις δύο 
               γλώσσες;  
        β) Αν 14 μαθητές παρακολουθούν μόνο Αγγλικά, πόσοι είναι οι μαθητές του τμήματος; 
 
13. Η εξέταση σε ένα διαγωνισμό των Μαθηματικών περιλάμβανε δύο θέματα τα οποία έπρεπε    
        να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι. Για να βαθμολογηθούν με άριστα έπρεπε να απαντήσουν   
        και στα δύο θέματα, ενώ για να περάσουν την εξέταση έπρεπε να απαντήσουν σε ένα   
        τουλάχιστον από τα δύο θέματα. Στο διαγωνισμό εξετάσθηκαν 100 μαθητές. Στο πρώτο   
        θέμα απάντησαν σωστά 60 μαθητές. Στο δεύτερο θέμα απάντησαν σωστά 50 μαθητές, ενώ   
        και στα δύο θέματα απάντησαν σωστά 30 μαθητές. Επιλέγουμε τυχαία ένα μαθητή. 
        α) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και με χρήση της γλώσσας των συνόλων   
            (ορίζοντας τα κατάλληλα ενδεχόμενα) τα παραπάνω δεδομένα.  
        β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο μαθητής: 
             i) Να απάντησε σωστά μόνο στο δεύτερο θέμα. 
            ii) Να βαθμολογηθεί με άριστα. 
           iii) Να μην απάντησε σωστά σε κανένα θέμα. 
           iv) Να πέρασε την εξέταση. 
 
14. Σε μια ομάδα που αποτελείται από 7 άνδρες και 13 γυναίκες, 4 από τους άνδρες και 2 από 
        τις γυναίκες παίζουν σκάκι. Επιλέγουμε τυχαία ένα από τα άτομα αυτά. 
        α) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και με χρήση της γλώσσας των συνόλων το 
            ενδεχόμενο το άτομο που επιλέχθηκε: 
             i) να είναι άνδρας ή να παίζει σκάκι.  
            ii) να μην είναι άνδρας και να παίζει σκάκι.  
        β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα το άτομο που επιλέχθηκε να είναι γυναίκα και να παίζει 
            σκάκι.  
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15. Οι δράστες μιας κλοπής διέφυγαν μ’ ένα αυτοκίνητο και μετά από την κατάθεση διαφόρων 
        μαρτύρων έγινε γνωστό ότι ο τετραψήφιος αριθμός της πινακίδας του αυτοκινήτου είχε 
        πρώτο και τέταρτο ψηφίο το 2. Το δεύτερο ψηφίο ήταν 6 ή 8 ή 9 και το τρίτο ψηφίο του 
        ήταν 4 ή 7. 
        α) Με χρήση δενδροδιαγράμματος, να προσδιορίσετε το σύνολο των δυνατών αριθμών της 
            πινακίδας του αυτοκινήτου.  
        β) Να υπολογίσετε τις πιθανότητες των παρακάτω ενδεχομένων 
            Α: Το τρίτο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας είναι το 7. 
            Β: Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας είναι 6 ή 8. 
            Γ: Το δεύτερο ψηφίο του αριθμού της πινακίδας δεν είναι ούτε 8 ούτε 9. 
 
16. Από μια έρευνα μεταξύ μαθητών ενός Λυκείου της χώρας, προέκυψε ότι το 80% των 
         μαθητών πίνει γάλα ή τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι στο σπίτι το πρωί. 
         Επιλέγουμε ένα μαθητή στην τύχη και ορίζουμε τα ενδεχόμενα: 
         Α: ο μαθητής πίνει γάλα 
         Β: ο μαθητής τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι 
         Αν από το σύνολο των μαθητών το 60% πίνει γάλα και το 45% τρώει δυο φέτες ψωμί με 
         βούτυρο και μέλι, 
     α) Να ορίσετε με χρήση της γλώσσας των συνόλων τα ενδεχόμενα: 
            i) ο μαθητής ούτε να πίνει γάλα ούτε να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι 
           ii) ο μαθητής να πίνει γάλα και να τρώει δυο φέτες ψωμί με βούτυρο και μέλι 
          iii) ο μαθητής να πίνει μόνο γάλα. 
      β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα πραγματοποίησης των ενδεχομένων του α) ερωτήματος. 
 

17. Μια ημέρα, στο τμήμα Α1 ενός Λυκείου, το 
1

4
 των μαθητών δεν έχει διαβάσει ούτε    

         Άλγεβρα ούτε Γεωμετρία, ενώ το 
1

3
 των μαθητών έχει διαβάσει και τα δύο αυτά   

         μαθήματα. Η καθηγήτρια των μαθηματικών επιλέγει τυχαία ένα μαθητή για να τον   
         εξετάσει. Ορίζουμε τα ενδεχόμενα: 
         Α: ο μαθητής να έχει διαβάσει Άλγεβρα 
         Γ: ο μαθητής να έχει διαβάσει Γεωμετρία 
         α) Να παραστήσετε με διάγραμμα Venn και με χρήση της γλώσσας των συνόλων τα   
             δεδομένα του προβλήματος.  
         β) Να υπολογίσετε την πιθανότητα ο μαθητής: 
               i) να έχει διαβάσει ένα τουλάχιστον από τα δύο μαθήματα 
              ii) να έχει διαβάσει ένα μόνο από τα δυο μαθήματα. 
         γ) Αν γνωρίζουμε επιπλέον ότι οι μισοί από τους μαθητές έχουν διαβάσει Γεωμετρία, να 
             βρείτε την πιθανότητα ο μαθητής: 
              i) να έχει διαβάσει Γεωμετρία. 
             ii) να έχει διαβάσει Άλγεβρα. 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

1. Δίνεται η παράσταση Α= 2x 4 x 4   . 
    α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α. 

    β) Αν x=4, να δείξετε ότι Α2Α=2(10 5 ).  
 

2. Δίνεται η παράσταση Α= 4 41 x x  . 
    α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α. 
    β) Αν x=3, να δείξετε ότι Α3+Α2+Α+1=0.  
 

3. Δίνεται η παράσταση Α= 55 (x 2) . 

    α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α. 
    β) Αν x=4, να δείξετε ότι Α2+6Α=Α4.  
 

4. Δίνονται οι αριθμοί Α=  6

2  και Β=  6
3 2 . 

    α) Να δείξετε ότι ΑΒ=4. 

    β) Να διατάξετε σε αύξουσα σειρά τους αριθμούς 32,   1,  2 . 
 
5. Αν ο πραγματικός αριθμός x ικανοποιεί τη σχέση |x+1<2, τότε: 
    α) Να δείξετε ότι x(3,1). 

    β) Να δείξετε ότι η τιμή της παράστασης Κ=
x 3 x 1

4

  
 είναι ανεξάρτητη του x.         (1) 

 
6. Δίνεται η παράσταση Α=|x1|+|y3|, με x, yR για τους οποίους ισχύει 1<x<4 και 2<y<3. 
    Να δείξετε ότι: 
    α) A=xy+2. 
    β) 0<A<4    
 
7. α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο x25x+6. 

    β) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2

x 2

x 5x 6


 

  

        i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης. 

       ii) Να δείξετε ότι για κάθε xA ισχύει f(x)=
1

x 3
.   

8. Δίνονται οι παραστάσεις Α=
1 x

x 1




 και Β=
2

2

x x
, xR. 

    α) Να δείξετε ότι ορίζονται ταυτόχρονα για x≠1 και x≠0. 
    β) Να βρείτε το x ώστε Α=Β.                   (x=2) 
 
9. Δίνεται η παράσταση Α=|3x6|+2, xR. 
      α) Να δείξετε ότι: 
          i) Για x≥2 τότε Α=3x4 
         ii) Για x<2 τότε Α=83x 

      β) Αν x≥2, να δείξετε ότι 
29x 16

3x 4
3x 6 2


 

 
.    

10. Αν 0<α<1, τότε: 
      α) να αποδείξετε ότι α3<α. 

     β) να διατάξετε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τους αριθμούς: 0, α3, 1, α, 
1


.  
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11. α) Να αποδείξετε ότι για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς x, y ισχύει: 
          (x1)2+(y+3)2=x2+y22x+6y+10  
      β) Να βρείτε τους αριθμούς x, y ώστε: x2+y22x+6y+10=0. 
 
12.  α) Να λύσετε την ανίσωση |x5|<2  
       β) Να λύσετε την ανίσωση |23x|>5  
       γ) Να παραστήσετε τις λύσεις των δυο προηγούμενων ανισώσεων στον ίδιο άξονα των 
            πραγματικών αριθμών. Με τη βοήθεια του άξονα, να προσδιορίσετε το σύνολο των 
            κοινών τους λύσεων και να το αναπαραστήσετε με διάστημα ή ένωση διαστημάτων. 
 

13. α) Αν α<0, να αποδειχθεί ότι 
1

2   


.  

      β) Αν α<0, να αποδειχθεί ότι 
1

2.  


  

 
14. Αν 2≤x≤ 3 και 1≤ y≤2, να βρείτε μεταξύ ποιών ορίων βρίσκεται η τιμή καθεμιάς 

      από τις παρακάτω παραστάσεις: α) x+y     β) 2x3y     γ) 
x

y
.  

15. α) Αν α, β∈R{0}, να αποδειχθεί ότι 2
 
 

 
. (1)  

      β) Πότε ισχύει η ισότητα στην (1); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

16. Δίνεται η παράσταση Α=   x 4 x 1 x 4 x 1        

     α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
     β) Να αποδείξετε ότι η παράσταση Α είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x. 
 

17. α) Να δείξετε ότι 3< 3 30 <4.  

      β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς 3 30  και 6 3 30 . 
 

18. Δίνεται η παράσταση Α= x 4 6 x   .  
     α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να 
         γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος.  
     β) Για x=5,να αποδείξετε ότι Α2+Α6=0. 
 

19. Δίνεται η παράσταση Α= 2x 4 x 4   .  
     α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση Α; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να 
         γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος.  

     β) Αν x=4, να αποδείξετε ότι: Α2Α=2(10− 5 ). 
 
20. α) Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει |y−3|<1. 
      β) Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με 1<x<3 και   
         2<y<4, τότε να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή του εμβαδού Ε του   
         ορθογωνίου. 

21. Δίνεται η παράσταση K=
2

2

x 4x 4

2x 3x 2

 
 

.  

     α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο 2x2−3x−2.  
     β) Για ποιες τιμές του x∈R ορίζεται η παράσταση K; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
     γ) Να απλοποιήσετε την παράσταση K. 
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22. Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α, β, γ, δ με β≠0 και δ≠γ ώστε: 4





 και 
1

4




  
  

      α) Να αποδείξετε ότι α=3β και δ=5γ  

      β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης Π=
 
 

. 

 
23. α) Να βρείτε για ποιες πραγματικές τιμές του y ισχύει |y−3|<1. 
      β) Αν x, y είναι τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με 1<x<3 και   
          2<y<4, τότε να αποδείξετε ότι 6<Π<14, όπου Π είναι η περίμετρος του ορθογωνίου. 
 

24. Έστω x, y πραγματικοί αριθμοί ώστε να ισχύει 
4x 5y

2
x 4y


 


.  

     α) Να αποδείξετε ότι y=2x.  

     β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α=
2 22x 3y xy

xy

 
.  

 
25. Για κάθε πραγματικό αριθμό x με την ιδιότητα 5<x<10: 
      α) να γράψετε τις παραστάσεις |x−5| και |x−10| χωρίς απόλυτες τιμές. 

      β) να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Α=
x 5 x 10

x 5 x 10

 


 
.  

26. Δίνεται η παράσταση A=|x1||x2|. 
      α) Για 1<x<2, να δείξετε ότι Α=2x3. 
      β) Για x<1, να δείξετε ότι η παράσταση A έχει σταθερή τιμή (ανεξάρτητη του x), την 
          οποία και να προσδιορίσετε. 
 
27. Από το ορθογώνιο ΑΒΖΗ αφαιρέθηκε το τετράγωνο ΓΔΕΗ πλευράς y. 
      α) Να αποδείξετε ότι η περίμετρος του γραμμοσκιασμένου σχήματος ΕΖΒΑΓΔ που απέμεινε 
          δίνεται από τη σχέση Π=2x+4y. 
      β) Αν ισχύει 5<x<8 και 1<y<2, να βρείτε μεταξύ ποιών    
          αριθμών βρίσκεται η τιμή της περιμέτρου του παραπάνω   
          γραμμοσκιασμένου σχήματος. 
 
 
 
 
 
28. Δίνονται δύο τμήματα με μήκη x και y, για τα οποία ισχύουν |x3|≤2 και |y6|≤4. 
      α) Να δείξετε ότι 1≤x≤5 και 2≤y≤10. 
      β) Να βρεθεί η μικρότερη και η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει η περίμετρος ενός 
          ορθογωνίου με διαστάσεις 2x και y. 
 

29. Δίνεται η παράσταση Κ=
2 2x 4x 4 x 6x 9

x 2 x 3

   


 
.  

      α) Να βρεθούν οι τιμές που πρέπει να πάρει το x, ώστε η παράσταση Κ να έχει νόημα 
          πραγματικού αριθμού.  
      β) Αν 2<x<3, να αποδείξετε ότι παράσταση Κ σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x. 
 
30. Δίνεται πραγματικός αριθμός x, για τον οποίο ισχύει d(x,2)<1. Να δείξετε ότι: 
      α) 3<x<1.  
      β) x2+4x+3<0. 
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31. Δίνονται οι αριθμητικές παραστάσεις A=  6

2 ,   B=  6
3 3   και Γ=  6

6 6   

      α) Να δείξετε ότι A+B+Γ=23.  

      β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς: 3 3  και 6 6 . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
32. Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει μήκος x εκατοστά και πλάτος y εκατοστά, αντίστοιχα.       
        Αν για τα μήκη x και y ισχύει 4≤x≤7 και 2≤y≤3 τότε: 
       α) Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του ορθογωνίου 
            παραλληλογράμμου.  
       β) Αν το x μειωθεί κατά 1 και το y τριπλασιαστεί, να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων 
           περιέχεται η τιμή της περιμέτρου του νέου ορθογωνίου παραλληλογράμμου. 
 
33. Δίνονται οι παραστάσεις Α=|2x−4| και Β=|x−3| , όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός. 
       α) Για κάθε 2≤x<3 να αποδείξετε ότι Α+Β=x−1. 
       β) Υπάρχει x∈[2, 3) ώστε να ισχύει Α+Β=2; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
34. Για τους πραγματικούς αριθμούς α, β ισχύουν: 2≤α≤4 και 4≤β≤3. 
        Να βρείτε τα όρια μεταξύ των οποίων περιέχεται η τιμή καθεμιάς από τις παραστάσεις: 
        α) α2β.  
        β) α22αβ. 
 
35. Δίνονται οι μη μηδενικοί πραγματικοί αριθμοί α, β, με α≠β για τους οποίους   

        ισχύει
2

2

1

1

  


  
  

        α) Να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίστροφοι.  

        β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης K=
22 3 8

2 2

( )

( )

 
5 

. 

 
36. Για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει d(2x,3)=3–2x. 

         α) Να αποδείξετε ότι 
3

x
2

 .  

         β) Αν 
3

x
2

  να αποδείξετε ότι η παράσταση K=|2x−3|−2|3−x| είναι ανεξάρτητη του x. 

 
37. Δίνεται πραγματικός αριθμός x για τον οποίο ισχύει |x2|<3. 
       α) Να αποδείξετε ότι 1<x<5.  

       β) Να απλοποιήσετε την παράσταση K=
x 1 x 5

3

  
. 

 
38.  Δίνονται πραγματικοί αριθμοί y, για τους οποίους ισχύει |y2|<1. 
         α) Να αποδείξετε ότι y∈(1,3).  

         β) Να απλοποιήσετε την παράσταση K=
y 1 y 3

2

  
. 

 
39. Αν για τους πραγματικούς αριθμούς x και y ισχύουν: 3≤x≤5 και 2≤y≤1, να βρείτε τα   
        όρια μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι τιμές των παραστάσεων: 
        α) yx.  
        β) x2+y2. 
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40. α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση Π=
2

2

2x 1 1

x x 1 x




 
 έχει νόημα πραγματικού   

            αριθμού.  
        β) Για τις τιμές του x που βρήκατε στο α) ερώτημα, να λύσετε την εξίσωση   

            
2

2

2x 1 1

x x 1 x




 
=0. 

 

41. Δίνονται οι παραστάσεις: A=  2
x 2  και B= 33 (2 x)  , όπου x πραγματικός αριθμός 

        α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A;  
        β) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B;  
        γ) Nα δείξετε ότι, για κάθε x≤2, ισχύει A=B. 
 

42. Αν είναι Α= 3 5 , Β= 3 , Γ= 6 5 , τότε: 
        α) Να αποδείξετε ότι ΑΒΓ=15. 
        β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς Α, Β. 
 

43. Αν είναι Α=2− 3 , Β=2+ 3 , τότε: 
        α) Να αποδείξετε ότι A·B=1.  
        β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Π=Α2+Β2. 
 
44. Αν για τον πραγματικό αριθμό x ισχύει |2x−1|<1, τότε: 
        α) Να αποδείξετε ότι 0<x<1.  
        β) Να διατάξετε από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο τους αριθμούς: 1, x, x2. Να   
           αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
45. Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β, με α>0 και β>0. Να αποδείξετε ότι: 

        α) 
4

4  


. 

        β) 
4 4

16
          

.  

 
46. Δίνονται οι παραστάσεις: Κ=2α2+β2 και Λ=2αβ, όπου α, βR. 
        α) Να δείξετε ότι Κ≥Λ, για κάθε τιμή των α, β.  
        β) Για ποιες τιμές των α, β ισχύει η ισότητα Κ=Λ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
47. Στον πίνακα της τάξης σας είναι γραμμένες οι παρακάτω πληροφορίες (προσεγγίσεις):   

         2 1,41    3 1,73     5 2,24     7 2,64      
       α) Να επιλέξετε έναν τρόπο, ώστε να αξιοποιήσετε τα παραπάνω δεδομένα (όποια θεωρείτε   
           κατάλληλα) και να υπολογίσετε με προσέγγιση εκατοστού τους αριθμούς:   

           20,    45,     80 . 
       β) Αν δεν υπήρχαν στον πίνακα οι προσεγγιστικές τιμές των ριζών πώς θα μπορούσατε να 

           υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 
3 20 80

45 5




; 
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48. Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός x που ικανοποιεί τη σχέση d(x,5)≤9. 
        α) Να αποδώσετε την παραπάνω σχέση λεκτικά.  
        β) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, να παραστήσετε σε μορφή 
            διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του x.  
        γ) Να γράψετε τη σχέση με το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να επιβεβαιώσετε με 
            αλγεβρικό τρόπο το συμπέρασμα του ερωτήματος (β).  
        δ) Να χρησιμοποιήσετε το συμπέρασμα του ερωτήματος (γ) για να δείξετε ότι 
             |x+4| +|x14|=18. 
 
49. Δίνονται τα σημεία Α, Β και Μ που παριστάνουν στον άξονα των πραγματικών αριθμών 
        τους αριθμούς 2, 7 και x αντίστοιχα, με 2<x<7. 
        α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων. 
             i) |x+2|  
            ii) |x7|  
        β) Με τη βοήθεια του άξονα να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του αθροίσματος 
            |x+2|+|x7|  
        γ) Να βρείτε την τιμή της παράστασης A=|x+2|+|x7| γεωμετρικά.  
        δ) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το προηγούμενο συμπέρασμα.  
 
50. Σε έναν άξονα τα σημεία Α , Β και Μ αντιστοιχούν στους αριθμούς 5, 9 και x αντίστοιχα. 
        α) Να διατυπώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία των παραστάσεων |x5| και |x9|. 
        β) Αν ισχύει |x5|=|x9|, 
             i) Ποια γεωμετρική ιδιότητα του σημείου Μ αναγνωρίζετε; Να αιτιολογήσετε την 
                απάντησή σας.  
           ii) Με χρήση του άξονα, να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό x που παριστάνει το 
               σημείο Μ. Να επιβεβαιώσετε με αλγεβρικό τρόπο την απάντησή σας. 
 
51. Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει η ανίσωση (α−1)(1−β)>0. 
        α) Να αποδείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των α, β.  
        β) Αν επιπλέον |βα|=4, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης Κ=|α1|+|1β|. 
            Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας είτε γεωμετρικά είτε αλγεβρικά. 
 
52. α) Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς για τους οποίους ισχύει |x4|<2. 
        β) Θεωρούμε πραγματικό αριθμό x που η απόστασή του από το 4 στον άξονα των    
            πραγματικών αριθμών είναι μικρότερη από 2.  
            i) Να αποδείξετε ότι η απόσταση του τριπλάσιου του αριθμού αυτού από το 4 είναι             
               μεγαλύτερη του 2 και μικρότερη του 14.  
           ii) Να βρείτε μεταξύ ποιων ορίων περιέχεται η τιμή της απόστασης του 3x από το 19. 
 
53. Για τους πραγματικούς αριθμούς α,β∈R ισχύει ότι |α2|<1 και |β3|≤2. 
       α) Να αποδειχθεί ότι 1<α<3.  
       β) Να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται ο β.  
       γ) Να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση 2α−3β.  

       δ) Να βρεθεί μεταξύ ποιων αριθμών βρίσκεται η παράσταση 



. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 
 
1. α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης 2x2+10x=12.                 (2, 3) 

      β) Να λύσετε την εξίσωση 
22x 10x

x

2

2

1  


           (3) 

2. Δίνεται η εξίσωση: x2λx+(λ2+λ1)=0 (1), λ∈R. 
     α) Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό λ, ώστε η εξίσωση (1) να έχει ρίζες   
         πραγματικές. 
     β) Να λύσετε την ανίσωση S2P2≥0, όπου S και P είναι αντίστοιχα το άθροισμα και το   
         γινόμενο των ριζών της εξίσωσης (1). 
 
3. Δίνεται η εξίσωση x2−2λx+4(λ1)=0, με λ∈R. 
      α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης.  
      β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ∈R. 
      γ) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε να βρείτε για ποια τιμή του λ   
           ισχύει x1+x2=x1x2 
 
4. Δίνεται η εξίσωση x2+2λx+λ2=0, με λ∈R. 
     α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης.  
     β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε λ∈R. 
     γ) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει 
         x1+x2=x1x2. 
 
5. α) Να λύσετε την εξίσωση |2x1|=3.  
      β) Αν α, β με α< β είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (α), τότε να λύσετε την 
          εξίσωση αx2+βx+3=0. 
 
6. Δίνεται η εξίσωση λx=x+λ2−1, με λ∈R. 
     α) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση γράφεται ισοδύναμα (λ−1)x=(λ−1)(λ+1), λ∈R. 
     β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η παραπάνω εξίσωση έχει ακριβώς μία λύση την 
          οποία και να βρείτε.  
     γ) Για ποια τιμή του λ η παραπάνω εξίσωση είναι ταυτότητα στο σύνολο των πραγματικών 
         αριθμών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
7. Δίνεται το τριώνυμο 2x23x+1. 
      α) Να βρείτε τις ρίζες του.  
      β) Να βρείτε τις τιμές του x∈R για τις οποίες 2x23x+1<0  

      γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 
3

2
 και 

1

2
 είναι λύσεις της ανίσωσης 2x23x+1<0. 

8. α) Να λύσετε την εξίσωση |x−2|=3.  
      β) Να σχηματίσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες, τις ρίζες της εξίσωσης του α) 
          ερωτήματος. 
 
9. Οι διαστάσεις (σε m) του πατώματος του εργαστηρίου της πληροφορικής ενός σχολείου   
      είναι x+1 και x, με x>0. 
     α) Να γράψετε με τη βοήθεια του x την περίμετρο και το εμβαδόν του πατώματος. 
     β) Αν το εμβαδόν του πατώματος του εργαστηρίου είναι 90 m2, να βρείτε τις διαστάσεις του. 
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10. Δίνεται η εξίσωση x2+2λx+4(λ1)=0 με λ∈R. 
     α) Να βρείτε τη διακρίνουσα της εξίσωσης.  
     β) Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές για κάθε λ∈R. 
     γ) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε να βρείτε για ποια τιμή του λ ισχύει 
         (x1+x2)2+x1x2+5=0. 
 
11. Δίνεται η εξίσωση (λ29)x=λ2−3λ , με λ∈R (1). 
     α) Επιλέγοντας τρεις διαφορετικές πραγματικές τιμές για το λ, να γράψετε τρεις εξισώσεις. 
     β) Να προσδιορίσετε τις τιμές του λ∈R, ώστε η (1) να έχει μία και μοναδική λύση. 
     γ) Να βρείτε την τιμή του λ∈R, ώστε η μοναδική λύση της (1) να ισούται με 4. 
 
12. Δίνεται η εξίσωση (λ21)x=(λ+1)(λ+2), με λ∈R. 
     α) Να λύσετε την εξίσωση για λ=1 και για λ=1.  
     β) Για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει μοναδική λύση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή. 
 

13. Δίνονται οι αριθμοί A=
1

5 5
 και B= 

1

5 5
 

      α) Να δείξετε ότι:  

          i) Α+Β=
1

2
.  

         ii) A·B=
1

20
.  

      β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς Α και Β. 
 
14. Δίνεται το τριώνυμο 2x2+λx5, όπου λ∈R. 
     α) Αν μια ρίζα του τριωνύμου είναι ο αριθμός x0=1, να προσδιορίσετε την τιμή του λ. 
     β) Για λ=3, να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο. 
 
15. Δίνεται το τριώνυμο 2x2+5x1. 
      α) Να δείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες, x1 και x2.  

      β) Να βρείτε την τιμή των παραστάσεων: x1+x2, x1·x2 και 
1 2

1 1

x x
 .  

      γ) Να προσδιορίσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς 
1

1

x
 και

2

1

x
. 

16. Δίνεται το τριώνυμο x2+( 3 1)x+ 3 . 

       α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι Δ=  2

3 1 .  

       β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο. 
 
17. α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο 3x2−2x−1. 

      β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες έχει νόημα η παράσταση A(x)=
2

x 1

3x 2x 1


 

  

            και στη συνέχεια να την απλοποιήσετε.  
      γ) Να λύσετε την εξίσωση |A(x)|=1. 
 
18. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν α+β=2 και α2β+αβ2=30. 
      α) Να αποδείξετε ότι α·β=15.  
      β) Να κατασκευάσετε εξίσωση δευτέρου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α, β και να 
          τους βρείτε. 
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19. Δίνεται η εξίσωση x2(λ1)x+6=0, (1) με παράμετρο λ∈R. 
     α) Αν η παραπάνω εξίσωση έχει λύση το 1,να βρείτε το λ.  
     β) Για λ=2 να λύσετε την εξίσωση (1). 
 
20. Θεωρούμε την εξίσωση x2+2x+λ2=0, με παράμετρο λR. 
       α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες.  
       β) Στην περίπτωση που η εξίσωση έχει δυο ρίζες x1, x2, να προσδιορίσετε το λ ώστε να 
           ισχύει x1 x2−2(x1+x2)=1. 
 

21. Δίνεται η παράσταση A=
3 5

5 3 5 3


 
  

       α) Να δείξετε ότι Α=4.  
       β) Να λύσετε την εξίσωση |x+Α|=1. 
 
22. Δίνεται η εξίσωση λx2(λ1)x1=0, με παράμετρο λ≠0. 
        α) Να βρείτε την τιμή του λ για την οποία η εξίσωση έχει ρίζα τον αριθμό −2 . 
        β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει πραγματικές ρίζες για κάθε λ≠0. 
 
23. Δίνεται η εξίσωση (λ+2)x2+2λx+λ−1=0, με παράμετρο λ≠2. Να βρείτε τις τιμές του λ για   
        τις οποίες: 
       α) η εξίσωση έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες.  
       β) το άθροισμα των ριζών της εξίσωσης είναι ίσο με 2. 
 
24. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί για τους οποίους ισχύουν: α·β=4 και α2β+αβ2=20. 
        α) Να αποδείξετε ότι: α+β=5.  
        β) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α, β, και να τους βρείτε. 
 
25. Έστω α, β πραγματικοί αριθμοί με α+β=1 και α3β+2α2β2+αβ3=12. 
        α) Να αποδείξετε ότι: α·β=12.  
        β) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς α, β και να τους βρείτε. 
 
26. Δίνεται η εξίσωση (α+3)x=α29, με παράμετρο αR. 
        α) Να λύσετε την εξίσωση στις παρακάτω περιπτώσεις: 
             i) όταν α=1.  
            ii) όταν α=3.  
        β) Να βρείτε τις τιμές του α, για τις οποίες η εξίσωση έχει μοναδική λύση και να             
            προσδιορίσετε τη λύση αυτή. 
 
27. Δίνεται ορθογώνιο με περίμετρο Π=20cm και εμβαδό E=24cm2. 
        α) Να κατασκευάσετε μία εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ως ρίζες τα μήκη των πλευρών   
            αυτού του ορθογωνίου.  
        β) Να βρείτε τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου. 
 
28. Δίνονται δύο πραγματικοί αριθμοί α ,β, τέτοιοι ώστε α+β=12 και α2+β2=272 . 
        α) Με τη βοήθεια της ταυτότητας (α+β)2=α2+2αβ+β2, να δείξετε ότι α·β=64 .  
        β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς α, β. 
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29. Δίνονται οι αριθμοί: Α=
1

3 7
 και Β=

1

3 7
. 

        α) Να δείξετε ότι: A+ B = 3 και ΑΒ=
1

2
.  

        β) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς Α, Β. 
 
30. Δίνεται η εξίσωση (λ+2)x2+2λx+λ−1=0, με παράμετρο λ≠2. 
       α) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση έχει δυο ρίζες πραγματικές και 
           άνισες.  
       β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης να βρείτε το λ ώστε x1·x2=−3. 

 

 
31. Δίνεται το τριώνυμο x2κx2, με κR. 
        α) Να αποδείξετε ότι Δ≥0 για κάθε κR , όπου Δ η διακρίνουσα του τριωνύμου. 
        β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης x23x2=0 (1) τότε: 
             i) Να βρείτε το άθροισμα S=x1+x2 και το γινόμενο P=x1· x2 των ριζών της (1). 
            ii) Να κατασκευάσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες ρ1, ρ2 , όπου 
                ρ1=2x1 και ρ2=2x2. 
 
32. Δίνεται η εξίσωση x22(λ1)x+λ+5=0 (1), με παράμετρο λR. 
       α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι Δ=4λ212λ16.  
       β) Να βρείτε τις τιμές του λR, ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. 
       γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x1, x2 και d(x1,x2) είναι η απόσταση των
           x1, x2 στον άξονα των πραγματικών αριθμών, να βρείτε για ποιες τιμές του λ ισχύει   

           d(x1,x2)= 24 .   
 
33. Δίνεται η εξίσωση (λ+2)x2+(2λ+3)x+λ2=0 (1), με παράμετρο λ≠2. 
        α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα της εξίσωσης (1) είναι Δ=12λ+25.  
        β) Να βρείτε τις τιμές του λ≠2, ώστε η εξίσωση (1) να έχει δύο ρίζες πραγματικές και   
             άνισες.  
        γ) Να εκφράσετε ως συνάρτηση του λ το άθροισμα των ριζών S=x1+x2 και το 
            γινόμενο των ριζών P=x1·x2.  
        δ) Να εξετάσετε αν υπάρχει τιμή του λ ώστε για τις ρίζες x1, x2 της εξίσωσης (1) να 
             ισχύει η σχέση (x1+x21)2+( x1·x2+3)2=0. 

 

 
34. Δίνεται η εξίσωση (8λ)x22(λ2)x+1=0, (1) με παράμετρο λR. 
        α) Να βρεθεί η τιμή του λ ώστε η εξίσωση (1) να είναι 1ου βαθμού.  
        β) Αν η εξίσωση (1) είναι 2ου βαθμού, να βρείτε τις τιμές του λ ώστε αυτή να έχει μια ρίζα 
            διπλή, την οποία και να προσδιορίσετε.  
        γ) Αν η εξίσωση έχει μια ρίζα διπλή, να προσδιορίσετε τις τιμές του λ (αν υπάρχουν) ώστε 
            το τριώνυμο (8λ)x22(λ2)+1 να είναι μη αρνητικό για κάθε x πραγματικό αριθμό. 
 
35. Τέσσερις αθλητές, ο Αργύρης, ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Δημήτρης τερμάτισαν σε έναν 
         αγώνα δρόμου με αντίστοιχους χρόνους (σε λεπτά) tA, tB, tΓ και tΔ, για τους οποίους  

         ισχύουν οι σχέσεις tA<tB,  tΓ= At 2t

3
B

 και At t t t     .  

         α) i) Να δείξετε ότι: tΔ= A Bt t

2


. 

            ii) Να βρείτε τη σειρά με την οποία τερμάτισαν οι αθλητές. Να αιτιολογήσετε την 
                απάντησή σας.  
         β) Δίνεται επιπλέον ότι ισχύει: tΑ+tΒ=6 και tΑtΒ=8. 
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             i) Να γράψετε μία εξίσωση 2ου βαθμού που έχει ρίζες τους αριθμούς tA και tB 
            ii) Να βρείτε τους χρόνους τερματισμού των τεσσάρων αθλητών.  
 
36. Δίνεται η εξίσωση (λ2λ)x2(λ21)x+λ1=0, (1) με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να βρεθούν οι τιμές του λ∈R, για τις οποίες η (1) είναι εξίσωση 2ου βαθμού. 
        β) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ∈R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) παίρνει τη 
            μορφή λx2 –(λ+1)x+1=0  
       γ) Να αποδείξετε ότι για τις τιμές του λ∈R που βρήκατε στο (α) ερώτημα η (1) έχει δυο   
            ρίζες πραγματικές και άνισες.  
       δ) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της (1), αν αυτή είναι 2ου βαθμού.  
 
37. Δίνεται η εξίσωση λx2+2(λ1)x+λ2=0, (1) με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να λύσετε την εξίσωση όταν λ=0.  
        β) Έστω λ≠0. 
            i. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες, τις οποίες στη   
               συνέχεια να βρείτε. 

           ii. Αν x1=1 και x2=1+
2


 είναι οι δυο ρίζες της εξίσωσης (1), να προσδιορίσετε τις 

τιμές   
                του λ, για τις οποίες ισχύει |x1−x2|>1. 

ι ρίζες πραγματικές και άνισες. 

νόμενο P=x1·x2 των ριζών του. 
          ii) Nα αποδείξετε ότι: d(x1,1)d(x2,1)=4. 

νισες ρίζες.  

 αριθμού λ, οι δυο άνισες ρίζες της εξίσωσης 
         ανήκουν στο διάστημα (2,4). 

ει διπλή ρίζα. 
.  

      δ) Αν |λ2−4λ−5| = 4λ−λ2+5 να δείξετε ότι η εξίσωση δεν έχει ρίζες. 

, η (1) έχει δύο ρίζες άνισες. 
της εξίσωσης (1) τότε: 

ιθμού λ . 

 
38. Δίνεται το τριώνυμο x2(α+1)x+4, α∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου είναι Δ=(α1)216. 
        β) Να βρείτε για ποιες τιμές του α το τριώνυμο έχε
        γ) Έστω ότι το τριώνυμο έχει δυο ρίζες, x1 και x2. 
             i) Να βρείτε το άθροισμα S=x1+x2, το γι
  
 
39. Δίνεται η εξίσωση x22λx+λ21=0, με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να δείξετε ότι για κάθε λ∈R η εξίσωση έχει δυο ά
        β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης, για κάθε λ∈R.  
        γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του πραγματικού
  
 
40. Δίνεται η εξίσωση x2−2λx+4λ+5=0 , με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι αν λ=5 η εξίσωση έχει μια ρίζα διπλή.  
        β) Να εξετάσετε αν υπάρχει και άλλη τιμή του λ ώστε η εξίσωση να έχ
        γ) Να βρείτε τις τιμές του λ ώστε η εξίσωση να έχει δύο ρίζες άνισες
  
 
41. Δίνεται η εξίσωση x24x+2λ2=0 (1) με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του λ∈R
        β) Αν x1 και x2 είναι οι ρίζες 
              i) Να βρείτε το S=x1+x2. 
             ii) Να βρείτε το P=x1x2 ως συνάρτηση του πραγματικού αρ

        γ) Αν η μία ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός 2+ 3  τότε: 

             i) να αποδείξετε ότι η άλλη ρίζα της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός 2− 3 , 
          ii) να βρείτε το λ.   
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42. α) Να βρείτε το πρόσημ  του τριωνύμου x −5x+6 για τις διάφορεςο 2  τιμές του x∈R . 

        β) Δίνεται η εξίσωση 
1

4
x +(2λ)x 2=0. (1) με παράμετρο λ . 2 +λ

ς. 
         ii) Να βρείτε τις τιμές του λ∈R για τις οποίες οι ρίζες της (1) είναι ομόσημοι αριθμοί. 

της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες   

ει δύο 

        γ) Να αποδείξετε ότι η παράσταση A=

            i) Να αποδείξετε ότι, για κάθε λ∈( ∪−∞, 2) (3, +∞) , η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες άνισε
  
 
43. Δίνεται η εξίσωση x2–x+(λλ2)=0, με παράμετρο λ∈R. (1) 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ 
            πραγματικές για κάθε λ∈R.  
        β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχ ρίζες ίσες;  

1

S P
, όπου S, P το άθροισμα και το γινόμενο των   

 αντίστοιχα, έχει νόημα πραγματικού αριθμού για κάθε   
          πραγματικό αριθμό λ. 

ου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει 

 S=x1+x2 συναρτήσει 
 βρείτε την τιμή του γινομένου P=x1·x2 των ριζών.  

ιώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την 

 ότι |x1+x2|≥2x1x2 , όπου x1, x2 είναι οι ρίζες του παραπάνω 
                   τριωνύμου.  

 του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει 

 τα μήκη των πλευρών ενός ορθογωνίου 

 Π του ορθογωνίου ως συνάρτηση του λ και να αποδείξετε 

 τι 
               συμπεραίνετε για το ορθογώνιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

 έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες, τις 

ωρούμε τη 

2–4γ>0, τότε η εξίσωση (1) έχει τέσσερις 
         διαφορετικές πραγματικές ρίζες. 

2

            ριζών της εξίσωσης (1)
  
 
44. Δίνεται το τριώνυμο λx2(λ2+1)x+λ, λ∈R{0}. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμ
             ρίζες πραγματικές για κάθε λ∈R{0}.  
        β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα
            του λ≠0 και να
       γ) Αν λ<0, τότε: 
                 i) το παραπάνω τρ
                    απάντησή σας.  
                ii) να αποδείξετε
  
 
45. Δίνεται το τριώνυμο f(x)=λx2–(λ2+1)x+λ, με λ>0. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ
            ρίζες θετικές για κάθε λ>0.  
       β) Αν οι ρίζες του τριωνύμου είναι
            παραλληλογράμμου, τότε: 
             i) να βρείτε το εμβαδόν του ορθογωνίου.  
            ii) να βρείτε την περίμετρο
                 ότι Π≥4 για κάθε λ>0.  
            iii) για την τιμή του λ που η περίμετρος γίνεται ελάχιστη, δηλαδή ίση με 4,
  
 
46. α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση x4–7x2+12=0. 
            Να δείξετε ότι η εξίσωση αυτή
            οποίες και να προσδιορίσετε.  
        β) Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θε
            διτετράγωνη εξίσωση x4+βx2+γ=0 (1) με παραμέτρους β, γ∈R. 
            Να δείξετε ότι Αν β<0, γ>0 και β
  
 
47. Δίνεται η εξίσωση αx 5x+α=0, με παράμετρο α≠0. 

        α) Να αποδείξετε ότι αν |α|≤
5

2
, τότε η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικούς αριθμούς που είναι   

        β) Να βρείτε τις λύσεις της εξίσωσης, όταν α=2.  
            αντίστροφοι μεταξύ τους.  
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        γ) Να λύσετε την εξίσωση 
2

1 1
2 x 5 x 2 0

x x
          
   

. 

 
48. Δίνεται η εξίσωση (x2)2=λ(4x3), με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να γράψετε την εξίσωση στη μορφή αx2+βx+γ=0, α≠0.  
        β) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. 
        γ) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης, στην περίπτωση που έχει ρίζες πραγματικές και 
            άνισες, τότε:  
        i) να υπολογίσετε τα S=x1+x2 και P=x1x2. 
       ii) να αποδείξετε ότι η παράσταση Α=(4x13)(4x23) είναι ανεξάρτητη του λ, δηλαδή 
           σταθερή.  
 
49. Δίνεται η εξίσωση x2−λx−( λ2+5)=0 (1) με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης (1).  
        β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει δυο ρίζες πραγματικές και άνισες για κάθε λ∈R. 
        γ) Αν x1, x2 είναι οι δύο ρίζες της εξίσωσης (1), να βρεθούν οι τιμές του λ∈R για τις   
            οποίες ισχύει: (x1−2)(x2−2)=−4. 
 
50. α) Να λύσετε την εξίσωση x23x4=0 (1)  
        β) Δίνονται οι ομόσημοι αριθμοί α, β για τους οποίους ισχύει: α23αβ4β2=0. 

              i) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός 



 είναι λύση της εξίσωσης (1).  

             ii) Να αιτιολογήσετε γιατί ο α είναι τετραπλάσιος του β. 
 
51. Δίνεται η εξίσωση x2–x+λ–λ2= 0 , με παράμετρο λR (1) 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες 
            πραγματικές για κάθε λR.  
        β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες;  
        γ) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), τότε να βρείτε για ποιες τιμές του λ 
            ισχύει 0<d(x1,x2)<2. 
 
52. Δίνεται η εξίσωση x2–x+(λλ2)=0, με παράμετρο λR (1) 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες 
            πραγματικές για κάθε λR. 
        β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες;  

        γ) Αν λ≠
1

2
 και x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης (1), τότε να βρείτε για ποιες 

            τιμές του λ ισχύει d(x1,x2)=
1 2

1

d(x , x )
. 

 
53. Δίνεται το τριώνυμο λx2(λ2+1)x+λ, λR{0}. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει 
            ρίζες πραγματικές για κάθε λR{0}.  
        β) Για ποιες τιμές του λ το παραπάνω τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες;  
        γ) Να βρείτε την τιμή του λ≠0, ώστε f(x)≤0, για κάθε xR. 
 
54. Δίνεται η εξίσωση x2−βx+γ=0 με β, γ πραγματικούς αριθμούς. 
        Αν η παραπάνω εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες για τις οποίες ισχύει |x1+x2|=4, τότε: 
        α) Να βρείτε τις δυνατές τιμές του β.  
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        β) Να αποδείξετε ότι γ<4. 
        γ) Δίνεται επιπλέον η εξίσωση x2−|β|x+3=0 (1). Να εξετάσετε για ποια από τις τιμές του β   
            που βρήκατε στο (α) ερώτημα, η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες. 
 
55. Δίνεται η εξίσωση x2–λx+1=0 (1) με παράμετρο λR. 
        α) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η εξίσωση (1) έχει ρίζες πραγματικές και άνισες. 

        β) Να αποδείξετε ότι αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης (1), τότε και ο αριθμός 
1


                 

            είναι επίσης ρίζα της εξίσωσης.  
        γ) Για λ>2, να αποδείξετε ότι: 
              i) Οι ρίζες x1, x2 της εξίσωσης (1) είναι αριθμοί θετικοί. 
            ii) x1+4x2 ≥4. 
 
56. Δίνεται το τριώνυμο αx2+βx+γ, α≠0 με ρίζες τους αριθμούς 1 και 2. 
        α) Χρησιμοποιώντας τους τύπους για το άθροισμα S και το γινόμενο P των ριζών του 
             τριωνύμου, να αποδείξετε ότι: γ=2α και β=3α. 
        β) Αν επιπλέον γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο παίρνει θετικές τιμές για κάθε x(1, 2), 
            τότε: 
             i) να αποδείξετε ότι α<0.  
            ii) να λύσετε την ανίσωση γx2+βx+α<0. 
 
57. Δίνεται η εξίσωση αβx2−(α2+β2)x+αβ=0 όπου α, β δύο θετικοί αριθμοί. 
        α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι Δ=(α2−β2)2. 
        β) Να βρείτε τη σχέση μεταξύ των αριθμών α, β, ώστε η εξίσωση να έχει δυο ρίζες άνισες, 
           τις οποίες να προσδιορίσετε, ως συνάρτηση των α, β.  

       γ) Αν οι ρίζες της εξίσωσης είναι x1=



 και x2=



, τότε να αποδείξετε ότι (1+x1)(1+x2)≥4. 

 
58. Δίνεται η εξίσωση λx2+(2λ1)x+λ1=0, με παράμετρο λ∈R{0}. 
       α) Να δείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι ανεξάρτητη του λ, δηλαδή σταθερή. 
       β) Να προσδιορίσετε τις ρίζες της εξίσωσης συναρτήσει του λ.  
       γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του λ η απόσταση των ριζών της εξίσωσης στον άξονα των 
           πραγματικών αριθμών είναι ίση με 2. 
 
59. Δίνεται το τριώνυμο λx2(λ2+1)x+λ, λ∈R{0} 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες   
            πραγματικές για κάθε λ∈R{0}  
       β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα S=x1+x2 συναρτήσει   
           του λ≠0 και να βρείτε την τιμή του γινομένου P= x1·x2 των ριζών. 
       γ) Αν λ>0, το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την   
           απάντησή σας.  
       δ) Για κάθε λ>0, αν x1, x2 είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου. να αποδείξετε ότι   

           1 2
1 2

x x
x x

2


  .  

 
60. Δίνεται το τριώνυμο λx2(λ2+1)x+λ, λ∈R{0}. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες   
            πραγματικές για κάθε λ∈R{0}. 
        β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα S=x1+x2 συναρτήσει 
            του λ≠0 και να βρείτε την τιμή του γινομένου P=x1·x2 των ριζών.  
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        γ) Αν λ>0 το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την 
            απάντησή σας.  
       δ) Αν 0<λ≠1 και x1, x2 είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου, τότε να συγκρίνετε τους   

           αριθμούς 1x x

2

 2  και 1. 

61. Δίνεται η εξίσωση 2x2+λx–36=0 (1) με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να δείξετε ότι, για κάθε τιμή του λ, η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. 
        β) Υποθέτουμε τώρα ότι μία από τις ρίζες της εξίσωσης (1) είναι ο αριθμός ρ. 
             i) Να δείξετε ότι ο αριθμός ρ είναι ρίζα της εξίσωσης 2x2λx–36=0. 
            ii) Να δείξετε ότι: 
                 • ρ≠0 και 

                 • ο αριθμός 
1


 είναι ρίζα της εξίσωσης 36x2+λx+2=0. 

 
62. α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση x4–8x2–9=0. 
             Να δείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει δύο μόνο πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να 
             προσδιορίσετε.  
        β) Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θεωρούμε τη διτετράγωνη 
            εξίσωση x4+βx2+γ=0 (1) με παραμέτρους β,γ∈R. 
            Να δείξετε ότι αν γ<0 τότε: 
              i) β2–4γ>0 
             ii) η εξίσωση (1) έχει δύο μόνο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. 
 
63. α) Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με περίμετρο Π=34 cm και διαγώνιο δ=13 cm 
             i) Να δείξετε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι E= 60 cm2.  
             ii) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τα μήκη των πλευρών 
                  του ορθογωνίου.  
           iii) Να βρείτε τα μήκη των πλευρών του ορθογωνίου.  
       β) Να εξετάσετε αν υπάρχει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με εμβαδόν 40 cm2 και διαγώνιο 
           8 cm. 
 
64. Δίνονται οι εξισώσεις x2−3x+2=0 (1) και x4−3x2+2=0 (2) . 
        α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης (1). 
        β) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης (2). 
        γ) Να βρείτε τριώνυμο της μορφής x2+βx+γ που οι ρίζες του να είναι κάποιες από τις ρίζες 
            της εξίσωσης (2) και επιπλέον, για κάθε αρνητικό αριθμό x, να έχει θετική τιμή. 
 
65. α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση x4–9x2+20=0. 
            Nα δείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες, τις οποίες   
            και να προσδιορίσετε.  
        β) Να κατασκευάσετε μία διτετράγωνη εξίσωση της μορφής x4+βx2+γ=0, η οποία να έχει   
            δύο μόνο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. Να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας λύνοντας   
            την εξίσωση που κατασκευάσατε. 
 
66. Στην Α’ τάξη ενός Λυκείου της Καρδίτσας η σύμβουλος των μαθηματικών πρόκειται να 
       πραγματοποιήσει μια δραστηριότητα. Επειδή όμως δεν γνωρίζει το πλήθος των μαθητών 
        της τάξης, συμβουλεύεται το Γυμναστή του σχολείου, που στοιχίζει τους μαθητές για τις 
        παρελάσεις και εκείνος της απαντά με ένα πρόβλημα: «Μπορώ να τοποθετήσω όλους τους   
        μαθητές σε x σειρές με x1 μαθητές σε κάθε σειρά. Αν όμως θελήσω να τους τοποθετήσω   
        σε x+3 σειρές με x3 μαθητές σε κάθε σειρά, θα μου λείπει ένας μαθητής». 
       α) Να βρείτε την τιμή του x  
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       β) Να αποδείξετε η Α' τάξη έχει 90 μαθητές.  
       γ) Η σύμβουλος σκοπεύει να μοιράσει τους παραπάνω 90 μαθητές σε ν ομάδες εργασίας, 
           ώστε στην πρώτη ομάδα να πάνε 2 μαθητές και σε κάθε επόμενη ομάδα να πηγαίνουν 2 
           παραπάνω κάθε φορά. Να βρείτε την τιμή του ν, δηλαδή πόσες ομάδες εργασίας θα 
           δημιουργηθούν. 
 
67. Δίνεται η εξίσωση x25λx1=0, με παράμετρο λ∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι, για κάθε λ∈R, η εξίσωση έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες. 
        β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της παραπάνω εξίσωσης, τότε: 
            i) Να προσδιορίσετε τις τιμές του λ∈R, για τις οποίες ισχύει (x1+x2)218 7(x1·x2)24=0.  

 

           ii) Για λ=1, να βρείτε την τιμή της παράστασης: x1
2 x23x1+43x2 + x1·x2

2. 
68. Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκη πλευρών α, β και εμβαδόν Ε, τέτοια ώστε οι 
        αριθμοί α, Ε, β, με τη σειρά που δίνονται να είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. 
       α) Να αποδείξετε ότι Ε=1.  
       β) Αν α+β=10 τότε: 
            i) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες τα μήκη α, β  
           ii) Να βρείτε τα μήκη α, β. 
 
69. Δίνεται το τριώνυμο x2–6x+λ–7, όπου λ∈R. 
        α) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το τριώνυμο έχει πραγματικές ρίζες. 
        β) i) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να βρείτε την τιμή του αθροίσματος S=x1+x2  
               των ριζών και να εκφράσετε συναρτήσει του λ το γινόμενο P=x1·x2 των ριζών. 
           ii) Να δείξετε ότι, για κάθε λ με 7<λ<16, το τριώνυμο έχει δύο άνισες ομόσημες ρίζες. 
               Ποιο είναι τότε το πρόσημο των ριζών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
        γ) i) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες η εξίσωση x2–6|x|+λ=7 (1) έχει τέσσερις   
               διαφορετικές πραγματικές ρίζες.  

           ii) Έχει η εξίσωση (1) για λ=3 10  τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες; Να 
                αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
70. Τα σπίτια τεσσάρων μαθητών, της Άννας, του Βαγγέλη, του Γιώργου και της Δήμητρας   
        βρίσκονται πάνω σε έναν ευθύγραμμο δρόμο, ο οποίος ξεκινάει από το σχολείο τους. Οι   
        αποστάσεις των τεσσάρων σπιτιών από το σχολείο, sA, sB, sΓ, και sΔ   αντίστοιχα,   

        ικανοποιούν τις σχέσεις: sA<sB,      sΓ= As 3s

4
B

   και    |sΔsA|=|sΔsB|. 

        Στον παρακάτω άξονα, το σχολείο βρίσκεται στο σημείο Ο και τα σημεία Α, Β, 
        παριστάνουν τις θέσεις των σπιτιών της Άννας και του Βαγγέλη αντίστοιχα. 

             
        α) Να τοποθετήσετε πάνω στον άξονα τα σημεία Γ και Δ, που παριστάνουν τις θέσεις των   
             σπιτιών του Γιώργου και της Δήμητρας. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
        β) Αν επιπλέον, οι τιμές των αποστάσεων sA, sB σε Km ικανοποιούν τις σχέσεις sA+sB=1,4    
            και sA·sB=0,45 τότε: 
             i) Να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς sA, sB 
            ii) Να υπολογίσετε τις αποστάσεις sA, sB, sΓ και sΔ. 
 
71. Δίνεται η εξίσωση x2−2x+λ=0, με παράμετρο λ<1. 
        α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει δύο ρίζες x1, x2 διαφορετικές μεταξύ τους. 
        β) Να δείξετε ότι x1+x2=2.  
        γ) Αν για τις ρίζες x1, x2 ισχύει επιπλέον |x12|=|x2+2|, τότε: 
             i) Να δείξετε ότι x1−x2=4.  
            ii) Να προσδιορίσετε τις ρίζες x1, x2 και η τιμή του λ. 
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72. Δίνονται η εξίσωση αx2−(α2−1)x−α=0 , με παράμετρο α≠0. 
        α) Να αποδείξετε ότι η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης είναι Δ=(α+1)2. 

        β) Να αποδείξετε ότι οι ρίζες της εξίσωσης είναι: p1=α και p2=
1


.  

        γ) Να βρεθούν οι τιμές του α ώστε |p1p2|=2. 
 
 
73. α) Να λύσετε τις εξισώσεις 3x2–14x+8=0 (1)και 8x2–14x+3=0 (2). 
        β) Ένας μαθητής παρατήρησε ότι οι ρίζες της εξίσωσης (2) είναι οι αντίστροφοι των ριζών 
            της εξίσωσης (1) και ισχυρίστηκε ότι το ίδιο θα ισχύει για οποιοδήποτε ζευγάρι   
            εξισώσεων της μορφής :αx2+βx+γ=0 (3) και γx2+βx+α=0 (4), με α·γ≠0. 
            Αποδείξτε τον ισχυρισμό του μαθητή, δείχνοντας ότι: Αν ο αριθμός p είναι ρίζα της   
            εξίσωσης (3) και α·γ ≠0, τότε: 
            i) ρ≠0 και  

           ii) o 
1

p
 επαληθεύει την εξίσωση (4).  
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ 
 
1. α) Να λύσετε τις ανισώσεις: |2x5|≤3 και 2x2x1≥0.  
      β) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων του ερωτήματος (α). 
 

2. Δίνονται οι ανισώσεις: 3x1<x+9 και 
x 1

2 x
2 2

    . 

     α) Να βρείτε τις λύσεις τους.  
     β) Να βρείτε το σύνολο των κοινών τους λύσεων. 
 

3. α) Να λύσετε την εξίσωση 
x 1 x 1 4 2

3 5

  
 

3
  

       β) Nα λύσετε την ανίσωση x2+2x+3≤0.  
       γ) Να εξετάσετε αν οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος είναι και λύσεις της 
           ανίσωσης του (β) ερωτήματος. 
 

4. α) Να λύσετε την ανίσωση 
1

x 4
2

  .  

      β) Να λύσετε την ανίσωση |x + 5|≥3.  
      γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων (α) και (β) με χρήση 
           του άξονα των πραγματικών αριθμών και να τις γράψετε με τη μορφή διαστήματος. 
 
5. α) Να λύσετε την εξίσωση |2x–4|=3|x–1|.  
      β) Να λύσετε την ανίσωση |3x–5|>1.  
      γ) Είναι οι λύσεις της εξίσωσης του (α) ερωτήματος και λύσεις της ανίσωσης του (β)             
          ερωτήματος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
6. α) Να λύσετε την ανίσωση |x−1|≥5.  
      β) Να βρείτε τους αριθμούς x που απέχουν από το 5 απόσταση μικρότερη του 3.  
      γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των (α) και (β). 
 
7. α) Να λύσετε την ανίσωση |x5|<4.  

      β) Αν κάποιος αριθμός α επαληθεύει την παραπάνω ανίσωση, να αποδείξετε ότι 
1 1

1
9
 


.  

 
8. Δίνονται οι ανισώσεις: x2+5x6<0 (1) και x26≤0 (2). 
      α) Να βρεθούν οι λύσεις των ανισώσεων (1), (2).  
      β) Να παρασταθούν οι λύσεις των ανισώσεων (1) και (2) πάνω στον άξονα των πραγματικών 
          αριθμών και να βρεθούν οι κοινές λύσεις των παραπάνω ανισώσεων. 
 
9. α) Να λύσετε την ανίσωση: x210x+21<0.  
      β) Δίνεται η παράσταση Α=|x3|+|x210x+21| 
           i) Για 3<x<7, να δείξετε ότι Α=x2+11x24.  
          ii) Να βρείτε τις τιμές του x∈(3,7), για τις οποίες ισχύει Α=6. 
 
10. α) Να λύσετε την ανίσωση 3x24x+1≤0.  
      β) Αν α, β δυο αριθμοί που είναι λύσεις της παραπάνω ανίσωσης, να αποδείξετε 

          ότι ο αριθμός 
3 6

9

  
 είναι επίσης λύση της ανίσωσης. 
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11. α) Να λύσετε την ανίσωση |x+4|≥3  
      β) Αν α ≥1, να γράψετε την παράσταση Α=||α+4|3| χωρίς απόλυτες τιμές. Να 
          αιτιολογήσετε το συλλογισμό σας. 
 
12. α) Να λυθεί η εξίσωση x2–x–2=0  
      β) Να λυθεί η ανίσωση: x2–x–2>0 και να παραστήσετε το σύνολο λύσεών της στον άξονα 
           των πραγματικών αριθμών.  

      γ) Να τοποθετήσετε το 
4

3
  στον άξονα των πραγματικών αριθμών. Είναι το

4

3
  λύση της 

          ανίσωσης του ερωτήματος (β); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
13. α) Να αποδείξετε ότι x2+4x+5>0, για κάθε πραγματικό αριθμό x.  
        β) Να γράψετε χωρίς απόλυτες τιμές την παράσταση B=|x2+4x+5||x2+4x+4|. 
 
14. Δίνεται το τριώνυμο f(x)=3x2+9x12, x∈R. 
       α) Να λύσετε την ανίσωση f(x)≤0 και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεών της στον   
           άξονα των πραγματικών αριθμών.  

       β) Να ελέγξετε αν ο αριθμός 3 2  είναι λύση της ανίσωσης του ερωτήματος (α). Να   
          αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
15. Δίνονται οι παραστάσεις: Κ=2α2+β2+9 και Λ=2α(3β), όπου α, βR. 
        α) Να δείξετε ότι ΚΛ=(α2+2αβ+β2)+(α26α+9)  
        β) Να δείξετε ότι Κ≥Λ, για κάθε τιμή των α, β.  
        γ) Για ποιες τιμές των α, β ισχύει η ισότητα Κ=Λ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
16. α) Να λύσετε τις ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των 
            πραγματικών αριθμών: 
             i) |2x−3|≤ 5.  
            ii) |2x−3|≥1.  
        β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις. 
 
17. α) Να λύσετε την εξίσωση 2x2x6=0 (1)  
        β) Να λύσετε την ανίσωση |x1|<2 (2)  
        γ) Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις σχέσεις (1) και   
            (2). 
 
18. α) Να λύσετε τις παρακάτω ανισώσεις και να παραστήσετε τις λύσεις τους στον άξονα των 
            πραγματικών αριθμών: i) |1−2x|<5 και ii) |1−2x| ≥1.  
        β) Να βρείτε τις ακέραιες τιμές του x για τις οποίες συναληθεύουν οι παραπάνω ανισώσεις. 
 
19. Δίνονται οι ανισώσεις: |x2|<3 και x22x8≤0 . 
        α) Να βρείτε τις λύσεις τους.  
        β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x∈(1,4].  
        γ) Αν οι αριθμοί ρ1 και ρ2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, 

            να δείξετε ότι και ο αριθμός 1 2

2

 
 είναι κοινή τους λύση. 

 
20. Δίνονται οι ανισώσεις: 2≤|x|≤3 και x24x<0 . 
        α) Να βρείτε τις λύσεις τους.  
        β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x∈[2,3].  
        γ) Αν οι αριθμοί ρ1 και ρ2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, 
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            να δείξετε ότι και ο αριθμός 1 2

2

 
 είναι κοινή τους λύση. 

 
21. Δίνονται οι ανισώσεις |x+1|≤2 και x2x2>0. 
        α) Να λύσετε τις ανισώσεις.  
        β) Να δείξετε ότι οι ανισώσεις συναληθεύουν για x∈[3, 1).  
        γ) Αν οι αριθμοί ρ1 και ρ2 ανήκουν στο σύνολο των κοινών λύσεων των δυο ανισώσεων, να 
            δείξετε ότι ρ1ρ2∈(2,2). 
 
22. α) Να λύσετε την ανίσωση x2<x στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.  
        β) Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός α με 0<α<1. 
            i) Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο και να τοποθετήσετε 

               πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών, τους αριθμούς: 0, 1, α, α2 ,  . 
               Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια και του ερωτήματος α). 

           ii) Να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 1 1    . 
 
23.  α) Να λύσετε την ανίσωση x2>x στο σύνολο των πραγματικών αριθμών.  
         β) Δίνεται ένας πραγματικός αριθμός α με α>1. 
             i) Να βάλετε στη σειρά, από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο και να τοποθετήσετε πάνω     

                στον άξονα των πραγματικών αριθμών, τους αριθμούς: 0, 1, α, α2,  .  
                Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη βοήθεια και του ερωτήματος α). 

            ii) Να κάνετε το ίδιο για τους αριθμούς: α, α2, 
2

2

 
.  

24. α) Να λύσετε την ανίσωση |x3|≤5. 
        β) Να απεικονίσετε το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης αυτής πάνω στον άξονα των   
            πραγματικών αριθμών και να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα, με βάση τη γεωμετρική   
            σημασία της παράστασης |x3|.  
        γ) Να βρείτε όλους τους ακέραιους αριθμούς x που ικανοποιούν την ανίσωση |x3|≤ 5  
        δ) Να βρείτε το πλήθος των ακέραιων αριθμών x που ικανοποιούν την ανίσωση ||x|3|≤ 5 
            Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
25. α) Θεωρούμε την εξίσωση x2+2x+3=α, με παράμετρο α∈R. 
             i) Να βρείτε για ποιες τιμές του α η εξίσωση x2+2x+3=α έχει δυο ρίζες πραγματικές και 
                άνισες.  
            ii) Να βρείτε την τιμή του α ώστε η εξίσωση να έχει διπλή ρίζα, την οποία και να 
                 προσδιορίσετε.  
        β) Δίνεται το τριώνυμο f(x)=x2+2x+3, x∈R. 
              i) Να αποδείξετε ότι f(x)≥2, για κάθε x∈R. 

             ii) Να λύσετε την ανίσωση f (x) 2 2  .  

 
26. Δίνεται το τριώνυμο λx2(λ2+1)x+λ, λ∈R{0} 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει 
            ρίζες πραγματικές για κάθε λ∈R{0}. 
        β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου, να εκφράσετε το άθροισμα S=x1+x2 συναρτήσει 

 

            του λ≠0 και να βρείτε την τιμή του γινομένου P=x1·x2 των ριζών.  
        γ) Αν λ>0 το παραπάνω τριώνυμο έχει ρίζες θετικές ή αρνητικές; Να αιτιολογήσετε την 
            απάντησή σας.  
        δ) Αν 0<λ≠1και x1, x2 με x1<x2 είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου, τότε να βρείτε το   
            πρόσημο του γινομένου f(0)f(κ)f(μ) , όπου κ, μ είναι αριθμοί τέτοιοι ώστε x1<κ<x2<μ. 
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27. Δίνεται το τριώνυμο x2+βx+β2, όπου β∈R. 
        α) Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.  
        β)  i) Αν β≠0 τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο του τριωνύμου;  
            ii) Πώς αλλάζει η απάντησή σας στο ερώτημα (i), όταν β=0; 
        γ) Με τη βοήθεια της απάντησής στο ερώτημα (β), να αποδείξετε ότι ισχύει η ανισότητα 
            α2+αβ+β2>0 για οποιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς α, β που δεν είναι και οι δύο   
            ταυτόχρονα 0. 
 
28. Δίνεται το τριώνυμο x2–2x–8. 
        α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού x 

        β) Αν κ=
8889

4444
, η τιμή της παράστασης κ2–2κ–8 είναι μηδέν, θετικός ή αρνητικός   

            αριθμός; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
       γ) Αν ισχύει 4<μ<4, τι μπορείτε να πείτε για το πρόσημο της τιμής της παράστασης 
           μ2–2|μ|8; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
29. Δίνεται το τριώνυμο f(x)=x2–6x+λ–3, με λ∈R. 
        α) Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.  
        β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες. 
        γ) Αν 3<λ<12, τότε: 
             i) Να δείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες θετικές ρίζες.  
            ii) Αν x1, x2 με x1<x2 είναι οι δύο ρίζες του τριωνύμου και κ, μ είναι δύο αριθμοί με κ<0 
                 και x1<μ<x2, να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου κ·f(κ)·μ·f(μ). Να   
                 αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
30. α) i) Να βρείτε τις ρίζες του τριωνύμου x2+9x+18. 
            ii) Να λύσετε την εξίσωση |x+3|+|x2+9x+18|=0. 
        β) i) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου x2+9x+18, για τις διάφορες τιμές του x. 
            ii) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει |x2+9x+18|=x29x18. 
 
31. Οι πλευρές x1, x2 ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι οι ρίζες της εξίσωσης   

         x24
1   

 x+16=0, λ∈(0,4) . 

         α) Να βρείτε: 
               i) την περίμετρο Π του ορθογωνίου συναρτήσει του λ.  
              ii) το εμβαδόν Ε του ορθογωνίου.  
         β) Να αποδείξετε ότι Π≥16 , για κάθε λ∈(0,4).  
         γ) Για ποια τιμή του λ η περίμετρος Π του ορθογωνίου γίνεται ελάχιστη, δηλαδή ίση με 16; 
             Τι μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο; 
 
32. Οι πλευρές x1, x2 ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι οι ρίζες της εξίσωσης 
        x2–2x+λ(2–λ) = 0 με λ∈(0,2). 
        α) Να βρείτε: 
              i) την περίμετρο Π του ορθογωνίου.  
             ii) το εμβαδόν Ε του ορθογωνίου συναρτήσει του λ.  
       β) Να αποδείξετε ότι Ε≤1, για κάθε λ∈(0,2)  
       γ) Για ποια τιμή του λ το εμβαδόν Ε του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με 1; Τι 
           μπορείτε να πείτε τότε για το ορθογώνιο; 
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33. α) Να λύσετε την ανίσωση x2−5x−6<0.  

        β) Να βρείτε το πρόσημο του αριθμού K=
2

46 46
5

47 47
 

6   
 

 και να αιτιολογήσετε το   

            συλλογισμό σας.  
        γ) Αν α∈(6,6), να βρείτε το πρόσημο της παράστασης Λ=α2−5|α|−6. Να αιτιολογήσετε   
            την απάντησή σας. 
 
34. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο ) με κάθετες πλευρές που έχουν μήκη x, y    
        τέτοια, ώστε x+y=10. 
        α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ συναρτήσει του x δίνεται από τον   

            τύπο Ε(x)=
1

2
(x2+10x), x∈(0, 10).   

        β) Να αποδείξετε ότι E(x)≤
25

2
  για κάθε x∈(0,10) .  

        γ) Για ποια τιμή του x∈(0,10) το εμβαδόν E(x) γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με 
25

2
; Τι 

            παρατηρείτε τότε για το τρίγωνο ΑΒΓ; 
 
35. Στο επόμενο σχήμα το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο πλευράς ΑΒ=3 και το Μ είναι ένα τυχαίο 
        εσωτερικό σημείο της διαγωνίου ΑΓ. Έστω Ε το συνολικό εμβαδόν των σκιασμένων 
        τετραγώνων του σχήματος.  
        α) Να αποδείξετε ότι E=2x2 ∈−6x+9, x (0,3).  

        β) Να αποδείξετε ότι E≥
9

2
, για κάθε x∈(0,3). 

        γ) Για ποια θέση του Μ πάνω στην ΑΓ το συνολικό   
            εμβαδόν των σκιασμένων τετραγώνων του   

           σχήματος γίνεται ελάχιστο, δηλαδή ίσο με
9

2
; 

            Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 
36. Δίνεται η ανίσωση |x+1|<4 (1). 
       α) Να λύσετε την ανίσωση και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεών της πάνω στον   
           άξονα των πραγματικών αριθμών.  
       β) Να βρείτε όλες τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1).  
       γ) Να κατασκευάσετε ένα τριώνυμο της μορφής x2+βx+γ το οποίο να έχει ρίζες δύο από τις   
           ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1) και να έχει θετική τιμή, για κάθε x≤0. 
 
37. Δίνεται η ανίσωση |x1|<3 (1). 
       α) Να λύσετε την ανίσωση και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεών της πάνω στον   
           άξονα των πραγματικών αριθμών.  
       β) Να βρείτε όλες τις ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1).  
       γ) Να κατασκευάσετε ένα τριώνυμο της μορφής x2+βx+γ το οποίο να έχει ρίζες δύο από τις   
           ακέραιες λύσεις της ανίσωσης (1) και να έχει θετική τιμή, για κάθε x≥0. 
 
38. Δίνεται το τριώνυμο f(x)=x2+2x+3. 
        α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου f(x) για τις διάφορες τιμές του x. 
        β) Να προσδιορίσετε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, το πρόσημο του γινομένου   
            f(2,999)f(1,002)  
        γ) Αν –3<α<3, να βρείτε το πρόσημο του αριθμού –α2+2|α|+3. 
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39. α) Να λύσετε την ανίσωση x2+1≥
5

x
2

 (1).  

        β) Δίνονται δύο αριθμοί κ, λ οι οποίοι είναι λύσεις της ανίσωσης (1) και ικανοποιούν 
              επιπλέον τη σχέση (λ–1)(κ–1)<0. 
              i) Να δείξετε ότι το 1 είναι μεταξύ των κ, λ.  

             ii) Να δείξετε ότι |κ–λ|≥
3

2
. 

 
40. Δίνεται πραγματικός αριθμός α, που ικανοποιεί τη σχέση |α–2|<1. 
        α) Να γράψετε σε μορφή διαστήματος το σύνολο των δυνατών τιμών του α. 

        β) Θεωρούμε στη συνέχεια το τριώνυμο x2–(α–2)x+
1

4
.  

             i) Να βρείτε τη διακρίνουσα του τριωνύμου και να προσδιορίσετε το πρόσημό της. 

            ii) Να δείξετε ότι, για κάθε τιμή του xR, ισχύει x2–(α–2)x+
1

4
>0. 

 
41.  α) Να λύσετε την ανίσωση x2+x–6<0.  

        β) Να λύσετε την ανίσωση 
1

x
2

 >1.  

        γ) Δίνεται το παρακάτω ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με   
            πλευρές α και α+1, όπου ο αριθμός α ικανοποιεί τη   

            σχέση 
1

2
  >1. Αν για το εμβαδόν Ε του ορθογωνίου   

            ισχύει Ε<6, τότε: 

             i) Να δείξετε ότι 
3

2
<α<2.  

            ii) Να βρείτε μεταξύ ποιων αριθμών κυμαίνεται η περίμετρος του ορθογωνίου. 
 
42. α) Δίνεται το τριώνυμο x23x+2, xR. Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου.  
        β) Θεωρούμε πραγματικούς αριθμούς α, β διαφορετικούς από το 0 με α<β για τους οποίους   
            ισχύει (α23α+2)(β23β+2)<0. Να αποδείξετε ότι ισχύει |(α1)(β2)|=(α1)(β2). 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΟΔΟΙ 
 
1. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος με α2=0 και α4=4. 
     α) Να δείξετε ότι ω=2 και α1=2. 
     β) Να δείξετε ότι αν=2ν4 και να βρείτε ποιος όρος της είναι το 98.             (51ος) 
 
2. α) Να βρείτε το x ώστε οι αριθμοί x, 2x+1, 5x+4 με τη σειρά που δίνονται να είναι   
          διαδοχικοί όροι γεωμετρική προόδου.                  (1, 1) 
      β) Να βρείτε τον λόγο λ της προόδου όταν: 
          i) x=1                 (3) 
         ii) x=1.               (1) 
 
3. Θεωρούμε την ακολουθία (αν) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, … 
      α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (αν) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο   
          της. 
      β) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των ν πρώτων περιττών θετικών αριθμών είναι 
          ίσο με το τετράγωνο του πλήθους τους. 
 
4. Σε γεωμετρική πρόοδο (αν) με θετικό λόγο λ, ισχύει: α3=1 και α5=4. 
     α) Να βρείτε το λόγο λ της προόδου και τον πρώτο όρο της.  
     β) Να αποδείξετε ότι ο ν-οστός όρος της προόδου είναι αν=2ν-3. 
 
5. α) Να βρείτε το άθροισμα των ν πρώτων διαδοχικών θετικών ακεραίων 1,2,3,…ν 
      β) Να βρείτε πόσους από τους πρώτους διαδοχικούς θετικούς ακέραιους πρέπει να 
          χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε άθροισμα τον αριθμό 45. 
 
6. α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό x ώστε οι αριθμοί: x+2, (x+1)2, 3x+2 με τη σειρά που    
          δίνονται να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. 
      β) Να βρείτε τη διαφορά ω της παραπάνω αριθμητικής προόδου, όταν: 
           i) x=1 
         ii) x=1. 
 
7. Σε ένα γυμναστήριο με 10 σειρές καθισμάτων, η πρώτη σειρά έχει 120 καθίσματα και κάθε 
      σειρά έχει 20 καθίσματα περισσότερα από την προηγούμενη της. 
     α) Να εκφράσετε με μια αριθμητική πρόοδο το πλήθος των καθισμάτων της ν-οστής σειράς.  
     β) Πόσα καθίσματα έχει η τελευταία σειρά;  
     γ) Πόσα καθίσματα έχει το γυμναστήριο; 
 
8. Δίνεται αριθμητική πρόοδος (αν) για την οποία ισχύει ότι α1=19 και α10−α6=24. 
      α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι ω=6.  
      β) Να βρείτε τον α20.  
      γ) Να βρείτε το άθροισμα των 20 πρώτων όρων της προόδου. 
 
9. Οι αριθμοί Α=1, Β=x+4 και Γ=x+8, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι 
      της αριθμητικής προόδου (αν). 
       α) Να βρείτε τη τιμή του x.  
       β) Αν x=1 και ο αριθμός Α είναι ο πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου (αν): 
          i) να υπολογίσετε τη διαφορά ω.  
         ii) να υπολογίσετε τον εικοστό όρο της αριθμητικής προόδου. 
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10. α) Αν οι αριθμοί 4–x, x, 2 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου, να προσδιορίσετε   
          τον αριθμό x.  
      β) Αν οι αριθμοί 4–x, x, 2 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, να προσδιορίσετε   
          τον αριθμό x.  
      γ) Να βρεθεί ο αριθμός x ώστε οι αριθμοί 4–x, x, 2 να είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής και   
         γεωμετρικής προόδου. 
 
11. Δίνεται η εξίσωση 2x25βx+2β2=0 (1), με β>0. 

     α) Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες: x1=2β και x2=
2


.  

     β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x1, β, x2, με τη σειρά που   

 

 

 

         δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου και να αιτιολογήσετε το 
          συλλογισμό σας. 
 
12. Δίνεται η εξίσωση x22βx+(β24)=0, (1) με β∈R. 
      α) Να δείξετε ότι η εξίσωση (1) έχει ρίζες τις: x1=β2 και x2=β+2. 
      β) Αν x1, x2 είναι οι ρίζες της (1), να εξετάσετε αν οι αριθμοί x1, β, x2, με τη σειρά που
          δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να αιτιολογήσετε το συλλογισμό   
          σας. 
 
13. Δίνεται αριθμητική πρόοδος (αν) για την οποία ισχύει α4α2=10. 
     α) Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι ω=5.  
     β) Αν το άθροισμα των τριών πρώτων όρων της προόδου είναι 33, να βρείτε τον πρώτο όρο   
         της προόδου. 
 
14. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (αν) με α1=1 και α3=9. 
      α) Να βρείτε τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου.  
      β) Να βρείτε το μικρότερο θετικό ακέραιο ν, ώστε να ισχύει αν>30. 
 
15. Οι αριθμοί κ2, 2κ και 7κ+4, κN είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι 
        μιας γεωμετρικής προόδου (αν). 
        α) Να αποδείξετε ότι κ=4 και να βρείτε το λόγο λ της προόδου.  
        β)  i) Να εκφράσετε το 2ο όρο, τον 5ο και τον 4ο όρο της παραπάνω γεωμετρικής προόδου   
                 ως συνάρτηση του α1.  
            ii) Να αποδείξετε ότι α2+α5=4(α1+α4).
 
16. α) Να βρείτε, για ποιες τιμές του x, οι αριθμοί x+4, 2x, 6x με τη σειρά που δίνονται είναι 
            διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.  
        β) Αν x=5 και ο 6x είναι ο τέταρτος όρος της παραπάνω γεωμετρική προόδου, να βρείτε 
              i) το λόγο λ της γεωμετρικής προόδου.  
             ii) τον πρώτο όρο α1 της προόδου. 
 
17. Σε μία αριθμητική πρόοδο (αν) ισχύουν: α1=2 και α25=α12+39.
       α) Να δείξετε ότι η διαφορά της προόδου είναι ω = 3.  
       β) Να βρείτε ποιος όρος της προόδου είναι ίσος με 152. 
 
18. Δίνεται αριθμητική πρόοδος (αν) με διαφορά ω. 

        α) Να δείξετε ότι 15 9

10 7

2
 


 

.  

        β) Αν α15α9=18 , να βρείτε τη διαφορά ω της προόδου. 
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19. Σε αριθμητική πρόοδο (αν) ισχύουν: α4α9=15 και α1=41. 
       α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι ίση με 3.  
       β) Να βρείτε το θετικό ακέραιο ν, ώστε αν=ν. 
 
20. Σε αριθμητική πρόοδο (αν) με διαφορά ω=4, ισχύει α6+α11=40. 
       α) Να βρείτε τον πρώτο όρο α1 της προόδου.  
       β) Πόσους πρώτους όρους της προόδου πρέπει να προσθέσουμε ώστε το άθροισμά τους να   
           είναι ίσο με το μηδέν; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
21. Οι αριθμοί x+6, 5x+2, 11x6 είναι, με τη σειρά που δίνονται, διαδοχικοί όροι αριθμητικής   
        προόδου με πρώτο όρο α1 και διαφορά ω. 
        α) Να βρείτε την τιμή του x και να αποδείξετε ότι ω=4.  
        β) Αν ο πρώτος όρος της προόδου είναι α1=0, να υπολογίσετε το άθροισμα S8 των 8 
           πρώτων όρων. 
 

22. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (αν), για την οποία ισχύει 
5

2
27





.  

       α) Να δείξετε ότι ο λόγος της προόδου είναι λ=3. 
       β) Αν το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων όρων της προόδου είναι 200, να βρείτε τον   
           πρώτο όρο α1. 
 
23. Σε αριθμητική πρόοδο (αν) είναι α1=2 και α5=14. 
       α) Να αποδείξετε ότι ω=3.  
       β) Να βρείτε πόσους αρχικούς (πρώτους) όρους πρέπει να προσθέσουμε, ώστε το άθροισμά   

           τους να είναι ίσο με 77;  (Δίνεται 1849 =43). 
 
24. Ένας μελισσοκόμος έχει τοποθετήσει 20 κυψέλες σε μια ευθεία η οποία διέρχεται από την 
         αποθήκη του Α. Η πρώτη κυψέλη απέχει 1 μέτρο από την αποθήκη Α, η δεύτερη 4 μέτρα   
         από το Α, η τρίτη 7 μέτρα από το Α και γενικά κάθε επόμενη κυψέλη απέχει από την   
         αποθήκη Α, 3 επιπλέον μέτρα, σε σχέση με την προηγούμενη κυψέλη. 
         α) Να δείξετε ότι οι αποστάσεις των κυψελών από την αποθήκη Α αποτελούν διαδοχικούς 
              όρους αριθμητικής προόδου και να βρείτε το όρο αυτής της προόδου. Τι εκφράζει ο   
             πρώτος όρος της αριθμητικής προόδου και τι η διαφορά της;  
         β) Σε πόση απόσταση από την αποθήκη Α είναι η 20η  κυψέλη;  
         γ) Ο μελισσοκόμος ξεκινώντας από την αποθήκη Α συλλέγει το μέλι, από μία κυψέλη κάθε 
             φορά, και το μεταφέρει πάλι πίσω στην αποθήκη Α. 
             i) Ποια είναι απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει το μέλι από   
                την 3η κυψέλη;  
            ii) Ποια είναι η συνολική απόσταση που θα διανύσει ο μελισσοκόμος για να συλλέξει         
                    το μέλι και από τις 20 κυψέλες;  
 
25. Ένα κλειστό στάδιο έχει 25 σειρές καθισμάτων. Στην πρώτη σειρά έχει 12 καθίσματα και 
        καθεμιά από τις επόμενες σειρές έχει δυο καθίσματα παραπάνω από την προηγούμενη. 
        α) Να βρείτε πόσα καθίσματα έχει η μεσαία και πόσα η τελευταία σειρά.  
        β) Να υπολογίσετε την χωρητικότητα του σταδίου.  
        γ) Οι μαθητές ενός Λυκείου προκειμένου να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση, κατέλαβαν 
           όλα τα καθίσματα από την 7η μέχρι και την 14η σειρά. Να βρείτε το πλήθος των μαθητών 
           του Λυκείου.  
 
 
 
 

31



26. Ο Διονύσης γράφει στο τετράδιό του τους αριθμούς 3, 7, 11, 15,... και συνεχίζει 
         προσθέτοντας κάθε φορά το 4. Σταματάει όταν έχει γράψει τους 40 πρώτους από τους 
         αριθμούς αυτούς. 
         α) Είναι οι παραπάνω αριθμοί διαδοχικοί όροι μιας αριθμητικής προόδου; Να   
              αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
         β) Να βρείτε το άθροισμα των 40 αυτών αριθμών.  
         γ) Είναι ο αριθμός 120 ένας από αυτούς τους 40 αριθμούς; Να αιτιολογήσετε την   
              απάντησή σας.  
         δ) Ο Γιώργος πήρε το τετράδιο του Διονύση και συνέχισε να γράφει διαδοχικούς όρους   
             της ίδιας αριθμητικής προόδου, από εκεί που είχε σταματήσει ο Διονύσης μέχρι να   
             εμφανιστεί ο αριθμός 235. Να βρείτε το άθροισμα των αριθμών που έγραψε ο Γιώργος. 
 
27. Μια οικογένεια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του παιδιού της, έχει να 
        επιλέξει μεταξύ δυο προγραμμάτων που της προτείνονται: 
        Για το πρόγραμμα Α πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 1€, το 2ο μήνα 2€, τον 3ο  μήνα 4€   
        και γενικά, κάθε μήνα που περνάει, πρέπει να καταθέτει ποσό διπλάσιο από αυτό που   
        κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα. 
        Για το πρόγραμμα Β πρέπει να καταθέσει τον 1ο μήνα 100€, το 2ο μήνα 110€, τον 3ο μήνα   
        120€ και γενικά, κάθε μήνα που περνάει πρέπει να καταθέτει ποσό κατά 10 € μεγαλύτερο   
        από εκείνο που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα. 
        α)  i) Να βρείτε το ποσό αν που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό το νο μήνα σύμφωνα 
                με το πρόγραμμα Α.  
            ii) Να βρείτε το ποσό βν που πρέπει να κατατεθεί στο λογαριασμό το νο μήνα σύμφωνα 
                με το πρόγραμμα Β.  
           iii) Να βρείτε το ποσό Αν που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από ν μήνες σύμφωνα με 
                 το πρόγραμμα Α.  
           iv) Να βρείτε το ποσό Βν που θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά από ν μήνες σύμφωνα με 
             το πρόγραμμα Β.  
       β) i) Τι ποσό θα υπάρχει στο λογαριασμό μετά τους πρώτους 6 μήνες, σύμφωνα με κάθε 
               πρόγραμμα;  
           ii) Αν κάθε πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 12 μήνες, με ποιο από τα δύο προγράμματα το 
                συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι μεγαλύτερο;  
 
28. Ένα μυρμήγκι περπατάει πάνω σε ένα ευθύγραμμο κλαδί μήκους 1m, με τον ακόλουθο 
        τρόπο. Ξεκινάει από το ένα άκρο του κλαδιού και το 1ο λεπτό προχωράει 1cm, το 2ο λεπτό 
        προχωράει 3cm και, γενικά, κάθε λεπτό διανύει απόσταση κατά 2cm μεγαλύτερη από   
        αυτήν που διάνυσε το προηγούμενο λεπτό. 
        α) Να δείξετε ότι οι αποστάσεις που διανύει το μυρμήγκι κάθε λεπτό της κίνησής του, είναι 
            διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να βρείτε τον v-οστό όρο αν αυτής της   
            προόδου. 
        β) Να βρείτε τη συνολική απόσταση που κάλυψε το μυρμήγκι τα πρώτα 5 λεπτά της   
            κίνησής του.  
        γ) Να βρείτε σε πόσα λεπτά το μυρμήγκι θα φτάσει στο άλλο άκρο του κλαδιού. 
        δ) Υποθέτουμε τώρα ότι, την ίδια στιγμή που το μυρμήγκι ξεκινάει την πορεία του, από το 
           άλλο άκρο του κλαδιού μία αράχνη ξεκινάει και αυτή προς την αντίθετη κατεύθυνση και   
           με τον ακόλουθο τρόπο. Το 1ο λεπτό προχωράει 1cm, το 2ο λεπτό προχωράει 2cm, το 3ο   
           λεπτό προχωράει 4cm και, γενικά, κάθε λεπτό διανύει απόσταση διπλάσια από αυτήν που 
           διάνυσε το προηγούμενο λεπτό. 
           i) Να δείξετε ότι οι αποστάσεις που διανύει η αράχνη κάθε λεπτό της κίνησής της, είναι 
              διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου και να βρείτε τον v-οστό όρο βν αυτής της 
              προόδου.  
           ii) Να βρείτε σε πόσα λεπτά το μυρμήγκι και η αράχνη θα βρεθούν αντιμέτωπα σε 
                απόσταση 1cm.  
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29. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (αν) με διαφορά ω. 
         α) Να αποδείξετε ότι α20α10=10ω.  
         β) Αν α20α10=30 και α1=1, να αποδείξετε ότι αν=3ν2.  
         γ) Ποιος είναι ο πρώτος όρος της προόδου που ξεπερνάει το 30;  
         δ) Πόσοι όροι της παραπάνω προόδου είναι μικρότεροι του 60; 
 
30. Σε αριθμητική πρόοδο είναι α2=κ2 και α3=(κ+1)2, κ ακέραιος με κ>1. 
        α) Να αποδείξετε ότι η διαφορά ω της προόδου είναι αριθμός περιττός. 
        β) Αν επιπλέον ο πρώτος όρος της είναι α1=2, τότε: 
              i) Να βρείτε τον αριθμό κ και να αποδείξετε ότι ω=7.  
             ii) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 1017 είναι όρος της προόδου. 
 
31. Εξαιτίας ενός ατυχήματος σε διυλιστήριο πετρελαίου, διαρρέει στην θάλασσα πετρέλαιο   
        που στο τέλος της 1ης ημέρας καλύπτει 3 τετραγωνικά μίλια (τ.μ), στο τέλος της 2ης   
        ημέρας καλύπτει 6 τ.μ, στο τέλος της 3ης ημέρας καλύπτει 12 τ.μ. και γενικά εξαπλώνεται   
        έτσι, ώστε στο τέλος κάθε ημέρας να καλύπτει επιφάνεια διπλάσια από αυτήν που κάλυπτε   
        την προηγούμενη. 
        α) Να βρείτε την επιφάνεια της θάλασσας που θα καλύπτει το πετρέλαιο στο τέλος της 5ης 
             ημέρας μετά το ατύχημα.  
        β) Πόσες ημέρες μετά από την στιγμή του ατυχήματος το πετρέλαιο θα καλύπτει 768 τ.μ.; 
        γ) Στο τέλος της 8ης ημέρας επεμβαίνει ο κρατικός μηχανισμός και αυτομάτως σταματάει η 
            εξάπλωση του πετρελαίου. Στο τέλος της επόμενης ημέρας η επιφάνεια που καλύπτει το 
            πετρέλαιο έχει μειωθεί κατά 6 τ.μ. και συνεχίζει να μειώνεται κατά 6 τ.μ. την ημέρα. Να   
            βρείτε πόσες ημέρες μετά από τη στιγμή του ατυχήματος η θαλάσσια επιφάνεια που   
            καλύπτεται από το πετρέλαιο θα έχει περιοριστεί στα 12 τ.μ; 
 
32. Δίνονται οι αριθμοί 2, x, 8 με x>0. 
       α) Να βρείτε την τιμή του x ώστε οι αριθμοί 2, x, 8, με τη σειρά που δίνονται, να αποτελούν 
            διαδοχικούς όρους αριθμητικής προόδου. Ποια είναι η διαφορά ω αυτής της προόδου; 
       β) Να βρείτε τώρα την τιμή του x ώστε οι αριθμοί 2, x, 8, με τη σειρά που δίνονται, να 
            αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου. Ποιος είναι ο λόγος λ αυτής της 
            προόδου;  
      γ) Αν (αν) είναι η αριθμητική πρόοδος 2, 5, 8, 11, … και (βν) είναι η γεωμετρική πρόοδος 
            2, 4, 8, 16, … τότε: 
            i) Να βρείτε το άθροισμα Sν των ν πρώτων όρων της (αν).  
          ii) Να βρείτε την τιμή του ν ώστε, για το άθροισμα Sν των ν πρώτων όρων της (αν) να 
             ισχύει: 2(Sν +24) = β7. 
 
33. Οι αριθμοί: x2+5, x2+x, 2x+4, με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής   
        προόδου. 
       α) Να βρείτε τις δυνατές τιμές του αριθμού x.  
       β) Αν x=3 και ο αριθμός x2+5 είναι ο 4ος όρος της προόδου, να βρείτε: 
            i) Τη διαφορά ω της αριθμητικής προόδου.  
           ii) Τον πρώτο όρο της προόδου.  
          iii) Το άθροισμα S=α15+α16+α17+…+α24. 
 
34. Σε μια αριθμητική πρόοδο (αν), ο 3ος όρος είναι α3=8 και ο 8ος όρος είναι α8=23. 
        α) Να αποδείξετε ότι ο 1ος όρος της αριθμητικής προόδου είναι α1=2 και η διαφορά ω=3.  
        β) Να υπολογίσετε τον 31ο όρο της.  
        γ) Να υπολογίσετε το άθροισμα S=(α1+1)+(α2+2)+(α3+3)+…+(α31+31). 
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35. Δίνεται αριθμητική πρόοδος (αν) με α3=10 και α20=61. 
        α) Να βρεθεί ο πρώτος όρος και η διαφορά της προόδου.  
        β) Να εξετάσετε αν ο αριθμός 333 είναι όρος της προόδου.  
        γ) Να εξετάσετε αν υπάρχουν διαδοχικοί όροι x και y της παραπάνω προόδου (αν), τέτοιοι 

            ώστε να ισχύει: 
x y

2 3
 .  

 
36. Σε έναν οργανισμό, αρχικά υπάρχουν 204800 βακτήρια. Μετά από 1 ώρα υπάρχουν 102400 
        βακτήρια, μετά από 2 ώρες 51200 βακτήρια, και γενικά ο αριθμός των βακτηρίων 
        υποδιπλασιάζεται κάθε μια ώρα. 
        α) Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 6 ώρες;  
        β) Τη χρονική στιγμή όμως που τα βακτήρια ήταν 6400, ο οργανισμός παρουσίασε ξαφνική 
            επιδείνωση. Ο αριθμός των βακτηρίων άρχισε πάλι να αυξάνεται ώστε κάθε μια ώρα να 
            τριπλασιάζεται. Το φαινόμενο αυτό διήρκεσε για 5 ώρες. Συμβολίζουμε με βν το πλήθος                  
            των βακτηρίων ν ώρες μετά από την στιγμή της επιδείνωσης (v≤5). 
           i) Να δείξετε ότι η ακολουθία (βν) είναι γεωμετρική πρόοδος, και να βρείτε τον πρώτο   
                όρο και το λόγο της. 
          ii) Να εκφράσετε το πλήθος βν των βακτηρίων συναρτήσει του ν.  
         iii) Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν στον οργανισμό 3 ώρες μετά από την στιγμή της 
               επιδείνωσης; 
 
37.  Ο ιδιοκτήτης ενός ταξιδιωτικού γραφείου εκτιμά ότι, όταν για μια συγκεκριμένη διαδρομή 
        διαθέτει τα εισιτήρια στην κανονική τιμή των 21 € ανά εισιτήριο, τότε πουλά κατά μέσο   
        όρο 30 μόνο εισιτήρια, ενώ το λεωφορείο έχει 51 θέσεις. 
        Θέλοντας να αυξήσει τη πελατεία του, κάνει την ακόλουθη προσφορά: Ο πρώτος επιβάτης 
        που θα αγοράσει εισιτήριο θα πληρώσει 3€ και κάθε επόμενος επιβάτης θα πληρώνει 0,5€ 
        περισσότερο από τον προηγούμενο. 
        α) Να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος επιβάτης. 
        β) Αν, για κάθε ν≤51 ο αριθμός αν εκφράζει το ποσό που θα πληρώσει ο ν-οστός επιβάτης,          
           να δείξετε ότι οι αριθμοί α1, α2,…,α51 είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου και να   
          βρείτε τη διαφορά ω αυτής της προόδου. 
       γ) Αν το λεωφορείο γεμίσει, να βρείτε το ποσό που θα πληρώσει ο 51ος επιβάτης. 
       δ) Να βρείτε πόσα τουλάχιστον εισιτήρια θα πρέπει να πουληθούν ώστε η είσπραξη του 
           γραφείου με αυτή την προσφορά να ξεπερνά την είσπραξη που θα έκανε διαθέτοντας τα 

           εισιτήρια στην τιμή των 21 € ανά εισιτήριο. (Δίνεται ότι 10021 =101). 
 
38. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος (αν) με λόγο λ για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα: 
        α3=4, α5=16 και λ>0. 
        α) Να βρείτε τον πρώτο όρο α1 και το λόγο λ της προόδου.  

        β) Να αποδείξετε ότι η ακολουθία (βν), με (βν)=
1


 αποτελεί επίσης γεωμετρική πρόοδο 

            με λόγο τον αντίστροφο του λόγου της (αν).  
        γ) Αν S10 και S'10 είναι τα αθροίσματα των 10 πρώτων όρων των προόδων (αν) και (βν) 

            αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση 10 109

1
S' S

2
 . 

39. Δίνεται η αριθμητική πρόοδος (αν), όπου νΝ* που αποτελείται από ακέραιους αριθμούς   
        για την οποία ισχύει ότι: α1=x, α2=2x23x4, α3=x22, xR. 
        α) Να αποδειχθεί ότι x=3.  
        β) Να βρεθεί ο ν-οστός όρος της προόδου και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει όρος της   
            προόδου που να ισούται με 2014.   
        γ) Να υπολογιστεί το άθροισμα S=α1+α3+α5+...+α15. 
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40. Σε μια αίθουσα θεάτρου με 20 σειρές καθισμάτων, το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς 
        αυξάνει καθώς ανεβαίνουμε από σειρά σε σειρά, κατά τον ίδιο πάντα αριθμό καθισμάτων.   
        Η 1η σειρά έχει 16 καθίσματα και η 7η σειρά έχει 28 καθίσματα. 
        α) Να δείξετε ότι οι αριθμοί που εκφράζουν το πλήθος των καθισμάτων κάθε σειράς είναι 
             διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου. Να βρείτε τον πρώτο όρο της και τη διαφορά   
             αυτής της προόδου.  
        β) Να βρείτε το γενικό όρο της προόδου.  
        γ) Πόσα καθίσματα έχει όλο το θέατρο;  
        δ) Αν στην 1η σειρά της αίθουσας αυτής υπάρχουν 6 κενά καθίσματα, στη 2η υπάρχουν 9   
            κενά καθίσματα, στην 3η υπάρχουν 12 κενά καθίσματα και γενικά, τα κενά καθίσματα   
            κάθε σειράς, από τη 2η και μετά, είναι κατά 3 περισσότερα από αυτά της προηγούμενης,   
            τότε: 
             i) Να βρείτε από ποια σειρά και πέρα θα υπάρχουν μόνο κενά καθίσματα.  
            ii) Να βρείτε πόσοι είναι οι θεατές. 
 
41. Ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ έχει δέκα σειρές καθισμάτων και κάθε σειρά έχει α καθίσματα 
      περισσότερα από την προηγούμενη. Η 7η σειρά έχει 36 καθίσματα και το πλήθος των 
      καθισμάτων του σταδίου είναι 300. 
     α) Αποτελούν τα καθίσματα του γηπέδου όρους αριθμητικής προόδου; Να αιτιολογήσετε το 
         συλλογισμό σας.  
     β) Πόσα καθίσματα έχει κάθε σειρά; 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
 
1. α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο x25x+6. 

    β) Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2

x 2

x 5x 6


 

  

        i) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης. 

       ii) Να δείξετε ότι για κάθε xA ισχύει f(x)=
1

x 3
.   

2. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx+β.  
     α) Αν η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία Α(1,6) και Β(1,4), να βρείτε τα  
         α, β. 
     β) Για α=1 και β=5, να βρείτε τα σημεία τομής της Cf με τους άξονες x'x και y'y. 
 

3. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2x 5x 6

x 3

 


. 

     α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .  
     β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f .  
     γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες x'x και y'y. 
 

4. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2

2

2x 5x 3

x 1

 


. 

     α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της Α.  
     β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο 2x2−5x+3.  

     γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε x∈A ισχύει f(x)=
2x 3

x 1




. 

 
5. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2+2x−15, x∈R. 
     α) Να υπολογίσετε το άθροισμα f(−1)+f(0)+f(1).  
     β) Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής της παράστασης της f με τους άξονες. 
 

6. Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x)=
2

2x 5 , x 3

x ,3 x 1

 


0 
.  

     α) Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f σε μορφή διαστήματος. 
     β) Να υπολογίσετε τις τιμές f(1), f(3) και f(5).  
     γ) Να λύσετε την εξίσωση f(x)=25. 
 

7. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= .  
2x 4 , x 0

x 1 , x 0

 
  

      α) Να δείξετε ότι f(1)=f(3). 
      β) Να προσδιορίσετε τις τιμές του x∈R, ώστε f(x)=0. 
 

8. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2

x 2

x x


  6

.  

     α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.  
     β) Να δείξετε ότι f(2)+f(4)=0. 
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9. Δίνεται η συνάρτηση f, με τύπο f(x)=
2

1

x 1
.  

     α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.  

     β) Να βρείτε τις δυνατές τιμές του πραγματικού αριθμού α, ώστε το σημείο M
1

,
8


 


  να   

         ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f. 
 
10. Η απόσταση y (σε χιλιόμετρα) ενός αυτοκινήτου από μια πόλη Α, μετά από x λεπτά, δίνεται 
      από τη σχέση y=35+0,8x 
      α) Ποια θα είναι η απόσταση του αυτοκινήτου από την πόλη Α μετά από 25 λεπτά; 
      β) Πόσα λεπτά θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει 75 χιλιόμετρα από την πόλη Α; 
 
11. α) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο x2+2x3. 

      β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f(x)=
2

x 1

x 2x 3 


 και στη συνέχεια να   

           απλοποιήσετε τον τύπο της.  
      γ) Να παραστήσετε γραφικά την παραπάνω συνάρτηση. 
 
12. Η θερμοκρασία Τ σε βαθμούς Κελσίου (˚C), σε βάθος x χιλιομέτρων κάτω από την 
      επιφάνεια της Γης, δίνεται κατά προσέγγιση από τη σχέση T=15+25·x, όταν 0≤x≤200. 
      α) Να βρείτε τη θερμοκρασία ενός σημείου που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα κάτω από την    
          επιφάνεια της Γης. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
      β) Να βρείτε το βάθος στο οποίο η θερμοκρασία είναι ίση με 290˚C. Να αιτιολογήσετε την   
         απάντησή σας.  
     γ) Σε ποιο βάθος μπορεί να βρίσκεται ένα σημείο, στο οποίο η θερμοκρασία είναι   
         μεγαλύτερη από 440˚C; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

13. Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x)=
8 x , x 0

2x 5 , x 0

 
  

.  

     α) Να δείξετε ότι f (−5) = f (4).  
     β) Να βρείτε τις τιμές του x∈R, ώστε f (x)=9. 
 
14. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=αx+β, με α, βR, για την οποία ισχύει f(0)=5 και f(1)=3. 
      α) Να δείξετε ότι α=2 και β=5.  
      β) Να βρείτε τα σημεία που η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες x'x και y’y. 
      γ) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f. 
 

15. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
3x 16x

x 4




.  

     α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να αποδείξετε ότι, για τα x που 
          ανήκουν στο πεδίο ορισμού της, ισχύει f(x)=x2+4x.  
     β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει f(x)=32. 
 

16. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x+
1

x
, x≠0.  

       α) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης A=
1

f
2

 
 
 

+f(1)f(2).  

       β) Να λύσετε την εξίσωση f(x)=
5

2
. 
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17. α) Να παραγοντοποιήσετε την παράσταση Α=x3−x2+3x−3.  

        β) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f(x)=
3

x
 και g(x)=x2−x+3   

           έχουν ένα μόνο κοινό σημείο, το Α(1,3). 
 
18. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x3 και g(x)=x, x∈R. 
       α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g τέμνονται σε τρία 
           σημεία τα οποία και να βρείτε.  
       β) Αν Α, Ο, Β είναι τα σημεία τομής των παραπάνω γραφικών παραστάσεων, όπου 
           Ο(0,0), να αποδείξτε ότι Α, Β είναι συμμετρικά ως προς το Ο. 
 

19. Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x)=
22x 6 x

2 x 6




.  

        α) Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f.  
        β) Να αποδείξετε ότι f(x)=|x|, για κάθε x∈A  
        γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για x>0. 
 
20. Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f . 
        α) Nα προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.  
        β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών:  

x 2 1  1 2  
y   1   3 

        γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τους άξονες.  
        δ) Να προσδιορίσετε τα διαστήματα του πεδίου ορισμού στα οποία η συνάρτηση παίρνει   
           αρνητικές τιμές. 
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21. Στο διπλανό σύστημα   
       συντεταγμένων δίνεται η γραφική   
       παράσταση μιας συνάρτησης f . 
      α) Nα προσδιορίσετε το πεδίο   
          ορισμού της συνάρτησης.  
      β) Να συμπληρώσετε τον παρακάτω   
          πίνακα τιμών: 
          
 
     

x 3 1 0 3   
y     2 4 

      γ) Να βρείτε τα σημεία τομής της   
         γραφικής παράστασης με τους   
         άξονες.  
     δ) Να προσδιορίσετε το διάστημα   
         του πεδίου ορισμού στο οποίο η   
         συνάρτηση παίρνει θετικές τιμές. 
 
 

22. Δίνεται η συνάρτηση g(x)=
22x 4x

x 1

 


. Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης g   

        διέρχεται από το σημείο Α(1,4), 
        α) να δείξετε ότι μ=6.  
        β) να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.  
        γ) για μ=6 να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης. 
 

23. Δίνεται η συνάρτηση f, με f(x)=
2

x 2

9 x




.  

        α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f.  
        β) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους 
            άξονες.  
        γ) Αν Α και Β είναι τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με 
            τους άξονες x'x και y'y αντίστοιχα, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που ορίζεται 
           από τα Α και Β. 
 
24. Δίνονται οι συναρτήσεις: f(x)=x2 και g(x)=λx+(1−λ), xR και λ παράμετρος με λ≠0. 
        α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις Cf και Cg έχουν για κάθε τιμή της 
             παραμέτρου λ ένα τουλάχιστον κοινό σημείο.  
        β) Για ποια τιμή της παραμέτρου λ οι Cf και Cg έχουν ένα μόνο κοινό σημείο; Ποιο 
            είναι το σημείο αυτό;  
        γ) Αν λ≠2 και x1, x2 είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των Cf και Cg, να 
            βρεθεί η παράμετρος λ ώστε να ισχύει (x1+x2)2=|x1+x2|+2. 
 
25. Ένας αθλητής κολυμπάει ύπτιο και καίει 9 θερμίδες το λεπτό, ενώ όταν κολυμπάει   
        πεταλούδα καίει 12 θερμίδες το λεπτό. Ο αθλητής θέλει, κολυμπώντας, να κάψει 360   
        θερμίδες. 
       α) Αν ο αθλητής θέλει να κολυμπήσει ύπτιο 32 λεπτά, πόσα λεπτά πρέπει να κολυμπήσει 
            πεταλούδα για να κάψει συνολικά 360 θερμίδες.  
       β) Ο αθλητής αποφασίζει πόσο χρόνο θα κολυμπήσει ύπτιο και στη συνέχεια υπολογίζει   
           πόσο χρόνο πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα για να κάψει 360 θερμίδες. 
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           i) Αν x είναι ο χρόνος (σε λεπτά) που ο αθλητής κολυμπάει ύπτιο, να αποδείξετε ότι ο 
              τύπος της συνάρτησης που εκφράζει το χρόνο που πρέπει να κολυμπήσει πεταλούδα 

              για να κάψει 360 θερμίδες είναι f(x)=30
3

x
4

.  

          ii) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης του ερωτήματος β(i),στο πλαίσιο του 
              συγκεκριμένου προβλήματος.  
       γ) Να χαράξετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ερωτήματος (β), να βρείτε τα 
           σημεία τομής της με τους άξονες και να ερμηνεύσετε τη σημασία τους στο πλαίσιο του 
           προβλήματος.  
 
26. Δυο φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Τους άρεσε να ζωγραφίζουν 
        μπλουζάκια και έστησαν μια μικρή επιχείρηση για να τα πουλήσουν μέσω διαδικτύου. Τα 
        έξοδα κατασκευής (σε ευρώ) για x μπλουζάκια δίνονται από τη συνάρτηση  
        Κ(x)=12,5x+120 και τα έσοδα από την πώλησή τους (σε ευρώ), σε διάστημα ενός μηνός,   
        από τη συνάρτηση E(x)=15,5x. 
        α) Ποια είναι τα πάγια έξοδα της επιχείρησης;  
        β) Τι εκφράζει ο αριθμός 12,5 και τι ο αριθμός 15,5 στο πλαίσιο του προβλήματος; 
        γ) Να βρείτε πόσα μπλουζάκια πρέπει να πουλήσουν ώστε να έχουν έσοδα όσα και έξοδα 
            (δηλαδή να μην «μπαίνει μέσα» η επιχείρηση)  
        δ) Αν πουλήσουν 60 μπλουζάκια θα έχουν κέρδος; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
27. Για την κάλυψη, με τετράγωνα πλακάκια, μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να          
        χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά   
        (d+1)cm. 
       α) Να βρείτε, ως συνάρτηση του d, το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α 
            και κάθε πλακάκι τύπου Β.  
       β) Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 200 πλακάκια τύπου Α είτε με 128 
           τύπου Β, να βρείτε: 
            i) Τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου.  
           ii) Το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν.  
 
28. Μια μπάλα που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, αφού διαγράψει μια τροχιά, μετά 
        από κάποιο χρόνο θα πέσει στο έδαφος. Το ύψος h (σε m) από το έδαφος, στο οποίο 
        βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t (σε sec) κατά την κίνησή της, προσδιορίζεται από 
        τη συνάρτηση h(t)=5t2+10t+1,05 
        α) Να βρείτε τις τιμές h(0), h(1) και h(2), και να εξηγήσετε τι παριστάνουν στο πλαίσιο του 
            προβλήματος.  
        β) Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο η μπάλα θα φτάσει στο έδαφος.  
        γ) Να δείξετε ότι το ύψος στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t μπορεί να 
           προσδιοριστεί και από τον τύπο h(t)=5[1,21(t1)2]  
       δ) Να εξετάσετε αν υπάρχει χρονική στιγμή t1 (σε sec) που το ύψος h της μπάλας από το 
           έδαφος θα είναι πάνω από 6,05m.  
 
29. Για την τύπωση επαγγελματικής κάρτας επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm 
        (5≤x≤10) στο οποίο η περιοχή τύπωσης περιβάλλεται από περιθώρια 2 cm στο πάνω και 
        στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά (όπως στο σχήμα).  
        α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των           
             επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη   
            συνάρτηση E(x)=(x2)(x4).  
        β) Να βρεθεί η τιμή του x ώστε το εμβαδόν της περιοχής   
            τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι  
            35 cm2.  
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       γ) Να βρεθούν οι τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του   
           τετραγώνου, αν η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών   
           στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 24 cm2. 
 
 
30. Για την τύπωση επαγγελματικής κάρτας επιλέγεται τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm 
        (5≤x≤10), στο οποίο η περιοχή τύπωσης περιβάλλεται από περιθώρια 2 cm στο πάνω και 
        στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά (όπως στο σχήμα).  
        α) Να δείξετε ότι το εμβαδόν Ε της περιοχής τύπωσης των   
             επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση 
             E(x)=x26x+8.  
        β) Να βρεθεί το η τιμή του x ώστε το εμβαδόν της περιοχής   
            τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 24 cm2.      
        γ) Αν το εμβαδόν της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών   
            στοιχείων είναι το πολύ 35 cm2, να βρεθούν οι τιμές που   
            μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου. 
 
 
 
31. Για τη μέτρηση θερμοκρασιών χρησιμοποιούνται οι κλίμακες βαθμών Κελσίου (Celsius), 
       Φαρενάιτ (Fahrenheit) και Κέλβιν (Kelvin). Οι μετατροπές της θερμοκρασίας από Κελσίου   
       σε Φαρενάιτ και από Κελσίου σε Κέλβιν, περιγράφονται από τις προτάσεις Π1 και Π2: 
       Π1: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου (0C) σε βαθμούς   
              Φαρενάιτ (0F), πολλαπλασιάζουμε τους βαθμούς Κελσίου με 1,8 και προσθέτουμε 32. 
       Π2: Για να μετατρέψουμε τη θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου (0C) σε βαθμούς Κέλβιν 
               (0K), προσθέτουμε στους βαθμούς Κελσίου (0C) το 273. 
       α) Να εκφράσετε συμβολικά τη σχέση που περιγράφει η κάθε πρόταση. 
       β) Να δείξετε ότι η εξίσωση που παριστάνει τη σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας σε βαθμούς 

           Κέλβιν (0K) και της θερμοκρασίας σε βαθμούς Φαρενάιτ (0F) είναι η K=
F 32

273
1,8


 .  

      γ) Στη διάρκεια μιας νύχτας η θερμοκρασία σε μια πόλη κυμάνθηκε από 2780 Κ μέχρι 
          2830 Κ. Να βρείτε το διάστημα μεταβολής της θερμοκρασίας σε 0F. 
 
32. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=4x+2 και g(x)=x−9 με πεδίο ορισμού το R. 
      α) Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα x'x.  
      β) Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τους άξονες σε κάποιο από τα 
            σημεία (3,0) και (−3,0).  
      γ) Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει σημείο του άξονα x'x που η τετμημένη του να ικανοποιεί 
           τη σχέση f(x)=g(x).  
      δ) Να βρείτε συνάρτηση h που η γραφική της παράσταση να είναι ευθεία και να τέμνει τη 
          γραφική παράσταση της g σε σημείο του άξονα x'x.  
 
33. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=αx−α+2 και g(x)=x2−α+3 με α∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο (1,2) για κάθε 
            τιμή του πραγματικού αριθμού α.  
        β) Αν οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε σημείο με τετμημένη 1, τότε: 
             i) Να βρείτε την τιμή του α.  
            ii) Για την τιμή του α που βρήκατε υπάρχει άλλο σημείο τομής των γραφικών 
                 παραστάσεων των f και g; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
       γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του α οι γραφικές παραστάσεις των f και g έχουν δύο σημεία 
           τομής.  
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34. Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ με Α(0,100) και    
        Β(10,50) παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης δ(x) των ετήσιων δαπανών     
        μιας εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της λειτουργίας της. 
        To ευθύγραμμο τμήμα ΓΔ με Γ(0,50) και Δ(10,150) παριστάνει τη γραφική παράσταση της    
        συνάρτησης των ετήσιων εσόδων ε(x) της εταιρείας, σε χιλιάδες ευρώ, στα x χρόνια της   
        λειτουργίας της. Οι γραφικές παραστάσεις αναφέρονται στα δέκα πρώτα χρόνια   
        λειτουργίας της εταιρείας. 

      
       α) Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων να εκτιμήσετε τα έσοδα και τα έξοδα τον      
            πέμπτο χρόνο λειτουργίας της εταιρείας.  
       β) i) Να προσδιορίσετε τους τύπους των συναρτήσεων δ(x), ε(x) και να ελέγξετε αν οι   
               εκτιμήσεις σας στο α) ερώτημα ήταν σωστές.  
           ii) Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των τμημάτων ΑΒ και ΓΔ και να τις   
               ερμηνεύσετε στο πλαίσιο του προβλήματος. 
 

35. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2x 5 x 6

x 3

 


.  

        α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού Α της συνάρτησης f.  
        β) Να αποδείξετε ότι για κάθε x∈A ισχύει f(x)=|x|2.  
        γ) Για x∈A, να λύσετε την εξίσωση (f(x)+2)24f(x)5=0. 
 
36. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x24x+α και g(x)=αx–5, με α∈R . 
        α) Αν ισχύει f(2)=g(2), να βρείτε την τιμή του α.  
        β) Για α=1: 
             i) να λύσετε την εξίσωση f(x)=g(x). 
            ii) να λύσετε την ανίσωση f(x)≥g(x) και με τη βοήθεια αυτής, να λύσετε την εξίσωση 
                |f(x)g(x)|=f(x)g(x). 
 
37. Για δεδομένο λ∈R, θεωρούμε τη συνάρτηση f, με f(x)=(λ+1)x2–(λ+1)x+2, x∈R. 
        α) Να δείξετε ότι, για οποιαδήποτε τιμή του λ, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f 
            διέρχεται από το σημείο A(0,2).  
        β) Για λ=1, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f.  
        γ) Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x'x στο σημείο B(2,0), να βρείτε την 
            τιμή του λ και να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα x'x και σε άλλο 
            σημείο.  
        δ) Για λ=1, να δείξετε ότι η γραφική παράσταση της f βρίσκεται ολόκληρη πάνω από τον 
             άξονα x'x.  
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38. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x2+x+1, x∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση Cf της συνάρτησης f δεν τέμνει τον άξονα x'x.           
        β) Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων της Cf που βρίσκονται κάτω από την ευθεία  
            y=2x+3.  
        γ) Έστω M(x,y) σημείο της Cf. Αν για την τετμημένη x του σημείου Μ ισχύει |2x−1|<3,   
            τότε να δείξετε ότι το σημείο αυτό βρίσκεται κάτω από την ευθεία y=2x+3. 
 

39. Δίνεται η συνάρτηση f , με f(x)=
x 2 , x 0

x 2 , x 0

  
  

.  

        α) Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης Cf της f με τον άξονα y'y. 
        β) i) Να χαράξετε τη Cf και την ευθεία y=3, και στη συνέχεια να εκτιμήσετε τις   
               συντεταγμένες των σημείων τομής τους.  
           ii) Nα εξετάσετε αν τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα y'y. Να 
               αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
        γ) i) Για ποιες τιμές του πραγματικού αριθμού α, η ευθεία y=α τέμνει τη Cf σε δυο   
                σημεία; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
            ii) Για τις τιμές του α που βρήκατε στο ερώτημα (γi), να προσδιορίσετε αλγεβρικά τα   
                σημεία τομής της Cf με την ευθεία y=α και να εξετάσετε αν ισχύουν τα συμπεράσματα   
                του ερωτήματος (βii), αιτιολογώντας τον ισχυρισμό σας.  
 
40.  Δίνονται οι συναρτήσεις f και g, με f(x)=x22x και g(x)=3x4, x∈R. 
         α) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g. 
         β) Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από εκείνη 
             της g.  
         γ) Να αποδείξετε ότι κάθε ευθεία της μορφής y=α, α<1, βρίσκεται κάτω από τη γραφική 
             παράσταση της f.  
 

41. Δίνεται η συνάρτηση f(x)= 2x x
2


  .  

        α) Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού α, ώστε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης 
            f να είναι το σύνολο R. 
        β) Αν είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο 

             A
1

0,
2



 


 , τότε: 

            i) Να αποδείξετε ότι α=1 και να γράψετε τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της 
                 τετραγωνικής ρίζας.  

           ii) Να λύσετε την εξίσωση f(x)=
1

2
.  

 
42.  Δίνεται η εξίσωση  x2–x+(λλ2)=0, με παράμετρο λR (1) 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ της εξίσωσης και να αποδείξετε ότι η εξίσωση έχει ρίζες 
            πραγματικές για κάθε λR. 
        β) Για ποια τιμή του λ η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες ίσες;  

        γ) Να βρείτε το λ ώστε η συνάρτηση f(x)= 2x – x 2    να έχει πεδίο ορισμού το R. 
 

43. Δίνεται συνάρτηση g(x)=
2 2

2

(x 1)(x 4)

x kx

 
 

, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R{2,1}. 

        α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ.  
        β) Για k=1 και λ=2: 
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            i) Να απλοποιήσετε τον τύπο της g.  
           ii) Να δείξετε ότι g(α+3)>g(α), όταν 1<α<2. 
 
44. Δίνεται το τριώνυμο f(x)=x2x+(λλ2), λR. 
        α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες   
            πραγματικές για κάθε λR  
        β) Για ποια τιμή του λ το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες;  

        γ) Αν λ≠
1

2
 και x1, x2 είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου με x1<x2, τότε: 

            i) να αποδείξετε ότι x1< 1 2x x

2


<x2.  

           ii) να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς: 

                f(x2), 1 2x x
f

2



 


 ,  f(x2+1).  

45. Δίνεται συνάρτηση g(x)=
2 2

2

(x 1)(x 4)

x kx

 
 

, η οποία έχει πεδίο ορισμού το R{2,1}. 

        α) Να βρείτε τις τιμές των κ και λ.  
        β) Για k=1 και λ=2: 
            i) Να απλοποιήσετε τον τύπο της g.  
           ii) Να δείξετε ότι g(α)g(β)>0, όταν 1<α<2 και 1<β<2. 
 
46. Μία υπολογιστική μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε, όταν εισάγεται σε αυτήν ένας 
        πραγματικός αριθμός x, να δίνει ως εξαγόμενο τον αριθμό λ που δίνεται από τη σχέση 
        λ=(2x+5)28x (1) 
       α) Αν ο εισαγόμενος αριθμός είναι το 5, ποιος είναι ο εξαγόμενος;  
       β) Αν ο εξαγόμενος αριθμός είναι το 20, ποιος μπορεί να είναι ο εισαγόμενος; 
       γ) Να γράψετε τη σχέση (1) στη μορφή 4x2+12x+(25λ)=0 και στη συνέχεια: 
           i) να αποδείξετε ότι οποιαδήποτε τιμή και να έχει ο εισαγόμενος αριθμός x, ο εξαγόμενος 
              αριθμός λ δεν μπορεί να είναι ίσος με 5.  
         ii) να προσδιορίσετε τις δυνατές τιμές του εξαγόμενου αριθμού λ. 
 
47. Μια περιβαλλοντική οργάνωση ξεκινά να καταγράφει τον πληθυσμό των ελαφιών σε μια 
        δασική περιοχή από το 2000 όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004
Αριθμός ελαφιών 1300 1360 1420 1480 1540

 
        Αν ο πληθυσμός των ελαφιών συνεχίσει να αυξάνεται με τον ίδιο σταθερό ρυθμό και μετά 
        το 2004: 
        α) Να βρείτε μια σχέση που να επιτρέπει τον υπολογισμό του πληθυσμού των ελαφιών στο 
            τέλος κάθε έτος από το 2000 και μετά.  
        β) Με τη βοήθεια της σχέσης αυτής: 
              i) Να προσδιορίσετε τον πληθυσμό των ελαφιών στο τέλος του 2012.  
             ii) Να προβλέψετε το έτος στο τέλος του οποίου ο αρχικός πληθυσμός των 1300   
                 ελαφιών θα αυξηθεί κατά 60%.  
            iii) Να προβλέψετε το έτος που ο πληθυσμός των ελαφιών δε θα υπερβεί τα 2600 ελάφια.  
 
48. Θεωρούμε το τριώνυμο f(x)=3x2+κx4, με παράμετρο κ∈R. 
        α) Να αποδείξετε ότι για οποιαδήποτε τιμή του κ, το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές και 
            άνισες.  
        β) Οι ρίζες του τριωνύμου είναι ομόσημες ή ετερόσημες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
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            σας.  
        γ) Αν x1 και x2 είναι οι ρίζες του τριωνύμου και α, β δυο πραγματικοί αριθμοί ώστε να   
            ισχύει α<x1<x2<β, να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου α·f(α)·β·f(β). Να   
            αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
49. Μια μπάλα που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, αφού διαγράψει μια τροχιά, μετά 
        από κάποιο χρόνο θα πέσει στο έδαφος. Το ύψος h (σε m) από το έδαφος, στο οποίο 
        βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t (σε sec) κατά την κίνησή της, προσδιορίζεται από 
        τη συνάρτηση h(t)=5t2+10t+1,05. 
        α) Να βρείτε τις τιμές h(0), h(1) και h(2) και να εξηγήσετε τι παριστάνουν στο πλαίσιο του 
             προβλήματος.  
        β) Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο η μπάλα θα φτάσει στο έδαφος.  
        γ) Να δείξετε ότι το ύψος στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t μπορεί να 
            προσδιοριστεί και από τον τύπο h(t)=5[1,21–(t–1)2]  
        δ) Να εξετάσετε αν υπάρχει χρονική στιγμή t1 (σε sec) που το ύψος h της μπάλας από το 
             έδαφος θα είναι πάνω από 6,05 m. 
 
50. Αν ένας κάτοικος μιας πόλης Α καταναλώσει x κυβικά νερού σε ένα χρόνο, το ποσό που θα 

        πρέπει να πληρώσει δίνεται (σε ευρώ) από τη συνάρτηση f(x)=
12 0,5x ,0 x 30

0,7x 6 , x 30

  
  

.  

       α) Να βρείτε πόσα ευρώ θα πληρώσει όποιος: 
              i) έλειπε από το σπίτι του και δεν είχε καταναλώσει νερό.  
             ii) έχει καταναλώσει 10 κυβικά μέτρα νερού.  
            iii) έχει καταναλώσει 50 κυβικά μέτρα νερού.  
       β) Σε μια άλλη πόλη Β το ποσό (σε ευρώ) που αντιστοιχεί σε κατανάλωση x κυβικών   
           μέτρων δίνεται από τον τύπο g(x)=12+0,6x, για x ≥ 0 . 
           Ένας κάτοικος της πόλης Α και ένας κάτοικος της πόλης Β κατανάλωσαν τα ίδια κυβικά 
           νερού, για το 2013. Αν ο κάτοικος της πόλης Α πλήρωσε μεγαλύτερο ποσό στο   
           λογαριασμό του από τον κάτοικο της πόλη Β, να αποδείξετε ότι ο κάθε ένας από τους δύο   
           κατανάλωσε περισσότερα από 60 κυβικά μέτρα νερού. 
51. Στο παρακάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις Cf και Cg των συναρτήσεων f και   

        g αντίστοιχα, με f(x)=|x2| και g(x)=
1

x
3 3

2
 , xR. 

 
         α) Να εκτιμήσετε τις συντεταγμένες των σημείων τομής των Cf και Cg.  
         β) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την απάντησή σας στο ερώτημα α).  
         γ) Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων, να βρείτε για ποιες τιμές του x η Cf 
              βρίσκεται πάνω από τη Cg.  
         δ) Με τη βοήθεια του ερωτήματος γ), να βρείτε για ποιες τιμές του x έχει νόημα 
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             πραγματικού αριθμού η παράσταση K= 3 2 x (x 2)   .  

52. Θεωρούμε τις συναρτήσεις f(x)=x2+1 και g(x)=x+α, με x∈R και α∈R . 
        α) Για α=1, να προσδιορίσετε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των 
             συναρτήσεων f και g.  
        β) Να βρείτε για ποιες τιμές του α οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g 
            τέμνονται σε δυο σημεία.  
        γ) Για α>1, να εξετάσετε αν οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων 
            των συναρτήσεων f και g είναι ομόσημες ή ετερόσημες. 
 
53. Για την ενοικίαση ενός συγκεκριμένου τύπου αυτοκινήτου για μία ημέρα, η εταιρεία Α 
        χρεώνει τους πελάτες της σύμφωνα με τον τύπο y=60+0,20x, όπου x είναι η απόσταση που   
        διανύθηκε σε Km και y είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ. 
        α) Τι ποσό θα πληρώσει πελάτης της εταιρείας Α, ο οποίος σε μία ημέρα ταξίδεψε 400Km ;      
        β) Πόσα χιλιόμετρα οδήγησε ένας πελάτης ο οποίος, για μία ημέρα, πλήρωσε 150 ευρώ; 
        γ) Μία άλλη εταιρεία, η Β, χρεώνει τους πελάτες της ανά ημέρα σύμφωνα με τον τύπο 
            y=80+0,10x, όπου, όπως προηγουμένως, x είναι η απόσταση που διανύθηκε σε Km και y   
            είναι το ποσό της χρέωσης σε ευρώ. Να εξετάσετε ποια από τις δύο εταιρείες μας   
            συμφέρει να επιλέξουμε, ανάλογα με την απόσταση που σκοπεύουμε να διανύσουμε. 
        δ) Αν f(x)=60+0,20x και g(x)=80+0,10x είναι οι συναρτήσεις που εκφράζουν τον τρόπο   
             χρέωσης των εταιρειών Α και Β αντίστοιχα, να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου   
             τομής των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g και να εξηγήσετε τι   
             εκφράζει η τιμή καθεμιάς από αυτές τις συντεταγμένες σε σχέση με το πρόβλημα του   
             ερωτήματος (γ). 
 
54. Ο αγώνας δρόμου ανάμεσα στη χελώνα και το λαγό γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους 
        κανόνες: 
        • Η διαδρομή είναι τμήμα ενός ευθύγραμμου δρόμου. 
        • Ο λαγός ξεκινάει τη χρονική στιγμή t=0 από ένα σημείο Ο. 
        • Το τέρμα βρίσκεται σε σημείο Μ με ΟΜ>600 μέτρα. 
        • Η χελώνα ξεκινάει τη στιγμή t=0 με προβάδισμα, δηλαδή από ένα σημείο Α που 
           βρίσκεται μεταξύ του Ο και του Μ, με ΟΑ=600 μέτρα. 
     Υποθέτουμε ότι, για t≥0, η απόσταση του λαγού από το Ο τη χρονική στιγμή t min δίνεται 
      από τον τύπο SΛ(t)=10t2 μέτρα, ενώ η απόσταση της χελώνας από το Ο τη στιγμή t min 
      δίνεται από τον τύπο SΧ(t)=600+40t μέτρα. 
      α) Να βρείτε σε πόση απόσταση από το Ο θα πρέπει να βρίσκεται το τέρμα Μ, ώστε η 
          χελώνα να κερδίσει τον αγώνα.  
      β) Υποθέτουμε τώρα ότι η απόσταση του τέρματος Μ από το Ο είναι ΟΜ=2250 μέτρα. Να 
          βρείτε: 
           i) Ποια χρονική στιγμή ο λαγός φτάνει τη χελώνα.  
           ii) Ποιος από τους δύο δρομείς προηγείται τη χρονική στιγμή t = 12min και ποια είναι 
              τότε η μεταξύ τους απόσταση.  
          iii) Ποια χρονική στιγμή τερματίζει ο νικητής του αγώνα. 
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55. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=(x1)2–4 και g(x)=|x1|+2, με x∈R. 
        α) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης f 
            βρίσκεται πάνω από τον άξονα x'x.  
        β) Να δείξετε ότι, για κάθε τιμή του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται 
            πάνω από τον άξονα x’x.  
        γ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g. 
 
56. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f:R→R και της 
        συνάρτησης g(x)=2x+2. 
        Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε: 
       α) Τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει   
            f(x)=2x+2. 
       β) Τις τιμές f(1), f(0), f(1).  
       γ) Τις τιμές του x, για τις οποίες η   
           γραφική παράσταση της f βρίσκεται   
           πάνω από τη γραφική παράσταση της g.    
       δ) Τις τιμές του x, για τις οποίες η   

           παράσταση Α=  f x 2x 2   έχει   

           νόημα πραγματικού αριθμού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Ο Στέφανος ζεσταίνει νερό, αρχικής θερμοκρασίας 25°C, και με χρήση ενός θερμομέτρου 
        παρατηρεί ότι η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 5°C ανά λεπτό. 
        α) Είναι η αντιστοιχία χρόνος → θερμοκρασία συνάρτηση; Να αιτιολογήσετε την   
            απάντησή σας.  
        β) Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών: 

Χρόνος (t) σε min  1 2 3   
Θερμοκρασία (θ) σε °C 25    50 60

        γ) Να παραστήσετε γραφικά την αντιστοιχία χρόνος → θερμοκρασία, τοποθετώντας το   
            χρόνο (t) στον οριζόντιο άξονα.  
       δ) Με χρήση της γραφικής παράστασης, να εκτιμήσετε μετά από πόσα λεπτά θα βράσει το 
           νερό (το νερό βράζει στους 100°C). Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
       ε) Να εκφράσετε αλγεβρικά τη σχέση που περιγράφει την αντιστοιχία  
           χρόνος → θερμοκρασία και να υπολογίσετε μετά από πόσα λεπτά θα βράσει το νερό. 
 
 
58. Σε μια πόλη της Ευρώπης μια εταιρεία ΤΑΧΙ με το όνομα ‘RED’ χρεώνει 1 ευρώ με την 
        είσοδο στο ΤΑΧΙ και 0,6 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ο πελάτης. 
        Μια άλλη εταιρεία ΤΑΧΙ με το όνομα ‘YELLOW’ χρεώνει 2 ευρώ με την είσοδο στο      
        ΤΑXΙ και 0,4 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο που διανύει ο πελάτης. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν   
        για αποστάσεις μικρότερες από 15 χιλιόμετρα. 
        α) i) Αν f (x) είναι το ποσό που χρεώνει η εταιρεία ‘RED’ για μια διαδρομή x χιλιομέτρων 
                 να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.  
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 x (km) 0 2 8 
f (x) (ευρώ)     

 
             ii) Αν g(x) είναι το ποσό που χρεώνει η εταιρεία ‘YELLOW’ για μια διαδρομή x 
                 χιλιομέτρων να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.  
 x (km)    

g (x) (ευρώ) 2 3,2 4,8 
 
       β) Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f , g και τους τύπους τους f (x), g(x). 
       γ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g και να βρείτε για ποιες 
            αποστάσεις η επιλογή της εταιρείας ‘RED’ είναι πιο οικονομική, αιτιολογώντας την 
            απάντησή σας.  
      δ) Αν δυο πελάτες Α και Β μετακινηθούν με την εταιρεία ‘RED’ και ο πελάτης Α διανύσει 3 
          χιλιόμετρα παραπάνω από τον Β, να βρείτε πόσο παραπάνω θα πληρώσει ο Α σε σχέση με 
          τον Β. 
 
59. Οι ανθρωπολόγοι για να προσεγγίσουν το ύψος ενός ενήλικα, χρησιμοποιούν τις παρακάτω 
         εξισώσεις που παριστάνουν τη σχέση μεταξύ του μήκους y (σε cm) οστού του μηρού και 
         του ύψους x (σε cm) του ενήλικα ανάλογα με το φύλο του : 
         Γυναίκα: y=0,43x26. 
         Άνδρας: y=0,45x31. 
        α) Ένας ανθρωπολόγος ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό   
             μήκους 38,5cm που ανήκει σε γυναίκα. Να υπολογίσετε το   
             ύψος της γυναίκας.  
        β) Ο ανθρωπολόγος βρίσκει μεμονωμένα οστά χεριού, τα   
            οποία εκτιμά ότι ανήκουν σε άντρα ύψους περίπου 164cm.   
           Λίγα μέτρα πιο κάτω, ανακαλύπτει ένα μηριαίο οστό   
           μήκους 42,8cm που ανήκει σε άντρα. Είναι πιθανόν το   
           μηριαίο οστό και τα οστά χεριού να προέρχονται από το ίδιο άτομο; Να αιτιολογήσετε   
           την απάντησή σας.  
       γ) Να εξετάσετε αν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα ίδιου ύψους να έχουν μηριαίο οστό 
           ίδιου μήκους. 
 
60. Μια μικρή μεταλλική σφαίρα εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος. Το ύψος y (σε m) 
        στο οποίο θα βρεθεί η σφαίρα τη χρονική στιγμή t (σε sec) μετά την εκτόξευση, δίνεται από 
        τη σχέση y=60t5t2. 
       α) Μετά από πόσο χρόνο η σφαίρα θα επανέλθει στο έδαφος; 
       β) Ποιες χρονικές στιγμές η σφαίρα θα βρεθεί στο ύψος y=175 m; 
       γ) Να βρεθεί το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου η σφαίρα βρίσκεται σε ύψος 
           μεγαλύτερο από 100 m. 
 
61. Δίνονται οι συναρτήσεις f(x)=x2+3x+2 και g(x)=x+1, x∈R. 
        α) Να δείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g έχουν ένα μόνο κοινό 
             σημείο, το οποίο στη συνέχεια να προσδιορίσετε.  
        β) Δίνεται η συνάρτηση g(x)=x+α. Να δείξετε ότι: 
            i) αν α>1, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g έχουν δύο κοινά σημεία. 
           ii) αν α<1, τότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g δεν έχουν κοινά σημεία. 
 
 
62. Ένα δημοτικό κολυμβητήριο έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ, με   
        διαστάσεις 15m και 25m. Ο δήμος, για λόγους ασφάλειας, θέλει να κατασκευάσει γύρω   
        από το κολυμβητήριο μια πλακοστρωμένη ζώνη με σταθερό πλάτοs x m (x>0), όπως   
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        φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
        α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της    
            ζώνης δίνεται από τη σχέση: 
            Ε(x)=4x2+80x, x>0.  
       β) Να βρεθεί το πλάτος x τηs ζώνης,     
           αν αυτή έχει εμβαδό Ε=500 m2.  
       γ) Ποιο μπορεί να είναι το πλάτος της   
          ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν   
          μικρότερο από 500 m2; 
          Να αιτιολογήσετε την απάντησή   
          σας. 
 
 
63. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο Π=40cm. Αν x cm είναι το μήκος του    
        παραλληλογράμμου, τότε: 
        α) να αποδείξετε ότι 0<x<20.  
        β) να αποδείξετε ότι το εμβαδόν Ε(x) του ορθογωνίου δίνεται από τη σχέση E(x)=20x2.  
        γ) να αποδείξετε ότι ισχύει Ε(x)≤100, για κάθε x(0,20).  
        δ) να αποδείξετε ότι από όλα τα ορθογώνια με σταθερή περίμετρο 40cm, εκείνο που έχει το   
            μεγαλύτερο εμβαδόν είναι το τετράγωνο πλευράς 10cm. 
 
64. Δυο φίλοι αποφασίζουν να συνεταιριστούν και ανοίγουν μια επιχείρηση που γεμίζει τόνερ 
        (toner) για φωτοτυπικά μηχανήματα. Τα πάγια μηνιαία έξοδα της εταιρείας ανέρχονται στο   
        ποσό των 6500 ευρώ (για ενοίκιο, παροχές, μισθούς, φόρους κ.α ). Το κόστος γεμίσματος   
        ενός τόνερ είναι 15 ευρώ, η δε τιμή πώλησης του ενός τόνερ καθορίζεται σε 25 ευρώ. 
        α) Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει το μηνιαίο κόστος Κ(ν) της επιχείρησης, αν 
            γεμίζει ν τόνερ το μήνα.  
        β) Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει τα μηνιαία έσοδα Ε(ν) της επιχείρησης από την 
            πώληση ν αριθμού τόνερ το μήνα.  
        γ) Να βρείτε πόσα τόνερ πρέπει να πωλούνται κάθε μήνα ώστε η επιχείρηση 
              i) να μην έχει ζημιά.  
             ii) να έχει μηνιαίο κέρδος τουλάχιστον 500 ευρώ. 
 
65. Στο παρακάτω σχήμα, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις Cf και Cg των συναρτήσεων f και   
        g αντίστοιχα, με f(x)=|x2| και g(x)=1, xR. 
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     α)  i) Να εκτιμήσετε τα σημεία τομής των Cf και Cg . 
          ii) Να εκτιμήσετε τις τιμές του x, για τις οποίες η Cf είναι κάτω από τη Cg. 
     β) Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά τις απαντήσεις σας στο προηγούμενο ερώτημα. 
     γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x έχει νόημα πραγματικού αριθμού η παράσταση   

          Α=
1 f (x)

f (x)


.  

66. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
2x 5x 6

2 x
 

.  

       α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f.   

       β) Να αποδειχθεί ότι f(x)= .   

εθούν τα σημεία τομής της γραφικής    
'x και y'y. 

≤0. 

x 3 , x 2 


x 3 , x 2  
      γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της και να βρ
          παράστασης της με τους άξονες x
      δ) Να λύσετε την ανίσωση f(x)

67. Δίνεται η συνάρτηση f(x)=
24x 2( 3)x 3

2x 3
    

, όπου α∈R. 

άρχουν) τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της με τους    
         άξονες x'x και y'y. 

ματικούς αριθμούς α,β∈R ισχύει ότι: 
     

 τον αριθμό 2 είναι μικρότερη του 1.  

        α) Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της f.   
        β) Να αποδειχθεί ότι f(x)=2xα, για κάθε x που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f. 
        γ) Να βρεθεί η τιμή του α αν η γραφική παράσταση της διέρχεται από το σημείο (1,1). 
        δ) Να βρεθούν (αν υπ
  
 
68.  Για τους πραγ

     •|13α|<2.  
    • Η απόσταση του αριθμού β από

        α) Να αποδειχθεί ότι −
1

3
<α<1.  

        β) Να αποδειχθεί ότι |β−3α−1|<3. 

        γ) Να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση f(x)= 2 24x 4( 2)x    έχει πεδίο ορισμού όλο το   

          σύνολο των πραγματικών αριθμών.  

περιγράφει τα έξοδα Κ(x) και τα 

νες του σημείου τομής των δύο ευθειών και να   

πάγια)   

 εταιρεία για να μην   

 

         απάντηση του ερωτήματος (γ).  
 

  
 
69. Μια μικρή εταιρεία πουλάει βιολογικό ελαιόλαδο στο διαδίκτυο. Στο παρακάτω σχήμα, 
        παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης που 
       έσοδα Ε(x) από την πώληση x λίτρων λαδιού σε ένα μήνα. 
       α) Να εκτιμήσετε τις συντεταγμέ
           ερμηνεύσετε τη σημασία του. 
       β) Ποια είναι τα αρχικά (
           έξοδα της εταιρείας;  
       γ) Πόσα λίτρα ελαιόλαδο πρέπει να   
           πουλήσει η
          έχει ζημιά  
       δ) Να βρείτε τον τύπο των   
           συναρτήσεων K(x) και Ε(x) και  
           να επαληθεύσετε αλγεβρικά την 
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1. Από εξωτερικό σηµείο Σ κύκλου (Κ,ρ) θεωρούµε τις τέµνουσες ΣΑΒ και ΣΓ∆ του 
    κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=Σ∆. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήµατα των χορδών 
    ΑΒ και Γ∆ του κύκλου αντίστοιχα. 
    α) Να αποδείξετε ότι: 
         i. τα τρίγωνα ΚΒΣ και Κ∆Σ είναι ίσα.  
        ii. ΚΛ=ΚΜ.  
   β) Να αιτιολογήσετε γιατί οι χορδές ΑΒ και   
       Γ∆ είναι ίσες. 
 
 
 

2. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και οι διχοτόµοι του Β∆ και ΓΕ. Αν ΕΗ⊥ΒΓ   

    και ∆Ζ⊥ΒΓ, να αποδείξετε ότι: 

    α) Τα τρίγωνα ΒΓ∆ και ΓΒΕ είναι ίσα.  
    β) ΕΗ=∆Ζ. 
 
3. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90˚), η διχοτόµος τη γωνίας Γ τέµνει την πλευρά ΑΒ στο 
      σηµείο ∆. Από το ∆ φέρουµε προς την πλευρά ΒΓ την κάθετο ∆Ε, η οποία τέµνει τη ΒΓ 
      στο σηµείο Ε . 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Α∆=∆Ε  
      β) Α∆<∆Β. 
 

4. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο). Η διχοτόµος της γωνίας Β τέµνει την πλευρά ΑΓ   
      στο σηµείο ∆. Φέρουµε τµήµα ∆Ε κάθετο στην πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 
      α) ΒΕ=ΑΒ.  

      β) Αν επιπλέον �Β∆Α =55°, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου Γ∆Ε. 
 
5. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουµε τη διχοτόµο Α∆ και µια ευθεία (ε)   
      παράλληλη προς την ΒΓ, που τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισοσκελές.  
      β) Τα τρίγωνα ΑΕ∆ και ΑΖ∆ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
 

 

6. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τα ύψη του Β∆ και ΓΕ.  Να αποδείξετε ότι: 
      α) Τα τρίγωνα Β∆Γ και ΓΕΒ είναι ίσα.  
      β) Α∆=ΑΕ. 
 
7. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και το µέσο Μ της βάσης του ΒΓ. Φέρουµε τις   
      αποστάσεις ΜΚ και ΜΛ του σηµείου Μ από τις ίσες πλευρές του τριγώνου ΑΒΓ. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) ΜΚ=ΜΛ.  
      β) Η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας ΚΜΛ. 
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8. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ. Από το µέσο Μ της ΒΓ φέρουµε τα 
      κάθετα τµήµατα Μ∆ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. 
      Να αποδείξετε ότι 
      α) Μ∆=ΜΕ  
      β) το τρίγωνο Α∆Ε είναι ισοσκελές. 
 
9. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οι διχοτόµοι των εξωτερικών γωνιών Β και Γ 
      τέµνονται στο σηµείο Μ και Κ, Λ είναι αντίστοιχα τα µέσα   
      των πλευρών ΑΒ και ΑΓ. 
     α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές µε   
          ΜΒ=ΜΓ.  
     β) Να δείξετε ότι ΜΚ=ΜΛ. 
 

 

 

 

 

 

 

10. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Ι το σηµείο τοµής των διχοτόµων των   
      γωνιών Β και Γ. Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.  
      β) Οι γωνίες ΑΙΓ και ΑΙΒ είναι ίσες.  
      γ) Η ευθεία ΑΙ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΒΓ. 
 
11. Έστω δυο ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Α'Β'Γ' (Α'Β'=Α'Γ ') . 

       α) Να αποδείξετε ότι, αν ισχύει ΑΒ=Α'Β' και ˆ ˆA A'= , τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α'Β'Γ' είναι   
            ίσα.  

       β) Να αποδείξετε ότι, αν ισχύει ΑΓ=Α'Γ' και ˆ ˆB B'= , τότε τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α'Β'Γ' είναι   
           ίσα. 
 
12. Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του Β∆ και ΓΕ που αντιστοιχούν στις πλευρές του ΑΓ   
      και ΑΒ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
      α) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΒ=ΑΓ, τότε τα ύψη Β∆ και ΓΕ είναι ίσα. 
      β) Αν τα ύψη Β∆ και ΓΕ είναι ίσα, τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΓ=ΑΒ. 
 
13. Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουµε τη διάµεσο ΑΜ (προς το Μ) κατά ίσο τµήµα Μ∆. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓ∆ είναι ίσα.  
      β) Τα σηµεία Α και ∆ ισαπέχουν από την πλευρά ΒΓ. 

 

14. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) και Β∆ η διχοτόµος της γωνίας Β. Από το 

      ∆ φέρουµε ∆Ε⊥ΒΓ, και έστω Ζ το σηµείο στο οποίο η ευθεία Ε∆ τέµνει την προέκταση της   

      ΑΒ (προς το Β). Να αποδείξετε ότι: 
      α) ΑΒ=ΒΕ  
      β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΖΕΒ είναι ίσα. 
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15. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και σηµεία ∆ και Ε στην ευθεία ΒΓ τέτοια, 

      ώστε Β∆=ΓΕ. Έστω ότι ∆Ζ⊥ΑΒ και ΕΗ⊥ΑΓ. 
      α) Να αποδείξετε ότι: 
           i. ΒΖ=ΓΗ.  
          ii. Το τρίγωνο ΑΖΗ είναι ισοσκελές.  

      β) Αν Α̂ =50ο, να υπολογίσετε τις γωνίες του   
          τριγώνου ΑΖΗ. 
 
 
 
 
 
16. Στο ακόλουθο σχήµα, η Α∆ είναι διάµεσος του τριγώνου ΑΒΓ και το Ε είναι σηµείο 
      στην προέκταση της Α∆ , ώστε ∆Ε=Α∆. Να αποδείξετε ότι: 
      α) ΑΒ=ΓΕ  

      β) Α∆<
2

ΑΒ+ ΑΓ
.  

 
 
 
 
 
 

17. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90o) και η διχοτόµος της γωνίας Γ̂ , η οποία τέµνει την   
      πλευρά ΑΒ στο ∆. Από το ∆ φέρουµε ∆Ε⊥ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 
     α) Τα τρίγωνα ΑΓ∆ και ∆ΓΕ είναι ίσα.  
     β) Η ευθεία Γ∆ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΑΕ. 
 
 

18. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οι µεσοκάθετες ευθείες των ίσων πλευρών    

      του τέµνονται στο Μ και προεκτεινόµενες   
      τέµνουν τη βάση ΒΓ στα Ζ και Η.  
      α) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ∆ΒΗ και   
           ΕΖΓ.   
      β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΜΖΗ   
           είναι ισοσκελές. 
 
 
 

19. Αν στο παρακάτω σχήµα είναι ˆα̂ = δ , ˆ ˆβ = γ  και ΑΒ=ΑΓ, να αποδείξετε ότι:  

      α) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓ∆ είναι ίσα.  
      β) Οι γωνίες ε και ζ είναι ίσες. 
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20. Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΒΑ=ΒΓ και ˆ ˆΑ = Γ . Να αποδείξτε ότι:  

      α) � �ΒΑΓ = ΒΓΑ .   
      β) Το τρίγωνο Α∆Γ είναι ισοσκελές.   
      γ) Η ευθεία Β∆ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΑΓ. 
 
 
 
 

 

21. Αν για το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) του σχήµατος ισχύουν ˆˆˆ ˆ και γ=δα = β  , να   

      γράψετε µια απόδειξη για καθέναν από τους ακόλουθους ισχυρισµούς:  
      α) Τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΕΓ είναι ίσα.   
      β) Το τρίγωνο ΓΕΒ είναι ισοσκελές.   
      γ) Η ευθεία Α∆ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΒΓ. 
 
 
 
 
 
22. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Κ εσωτερικό σηµείο του τριγώνου τέτοιο   
      ώστε ΚΒ=ΚΓ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Τα τρίγωνα ΒΑΚ και ΚΑΓ είναι ίσα.   
      β) Η ΑΚ είναι διχοτόµος της γωνίας ΒΑΓ.   
      γ) Η προέκταση της ΑΚ διχοτοµεί τη γωνία ΒΚΓ του τριγώνου   
          ΒΚΓ. 
 
 
 
 
 
 
23. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στην προέκταση της πλευράς ΒΓ και προς τα   
      δυο της άκρα, θεωρούµε σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα έτσι ώστε Β∆= ΓΕ. Να αποδείξετε ότι:  

      α) ˆ ˆBεξ εξ= Γ .  

      β) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓΕ είναι ίσα.   
      γ) Η διάµεσος ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ είναι     
          και διάµεσος του τριγώνου Α∆Ε. 
 
 

 

 

 

 

24. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ τριγώνου ΑΒΓ παίρνουµε τα τµήµατα Α∆=ΑΒ   
      και ΑΕ=ΑΓ. Να αποδείξετε ότι: 
     α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α∆Ε είναι ίσα.   
     β) Η προέκταση της διαµέσου ΑΜ προς το µέρος τής κορυφής Α διχοτοµεί την πλευρά Ε∆   
          του τριγώνου ∆ΑΕ. 
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25. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και σηµείο Μ εσωτερικό του τριγώνου, τέτοιο   
      ώστε ΜΒ=ΜΓ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΑΜΓ είναι ίσα.   
      β) Η ευθεία ΑΜ διχοτοµεί τη γωνία ΒΜΓ. 
 
26. ∆ίνεται τρίγωνο ισοσκελές ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) µε γωνία Α=500. Έστω ∆ είναι σηµείο της   
      πλευράς ΑΓ, τέτοιο ώστε Β∆=ΒΓ.  
      α) Να υπολογίσετε τις γωνιές Β και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.   
      β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ∆ΒΓ είναι ίση µε τη γωνία Α. 
 
 
 

 

 

 

 

27. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900) µε Γ=400. Έστω ∆ τυχαίο σηµείο της πλευράς   

      ΑΓ και ∆Ε⊥ΒΓ. Να υπολογίσετε:  

     α) τις γωνιές του τριγώνου ∆ΕΓ.   
     β) τις γωνιές του τετράπλευρου Α∆ΕΒ. 
 
 
 
 

 

28. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) µε γωνία κορυφής Α=400. Στην προέκταση    
      της ΓΒ (προς το Β) παίρνουµε τµήµα Β∆ τέτοιο ώστε Β∆=ΑΒ. Να υπολογίσετε:  
      α) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.   
      β) τη γωνία ∆ΑΓ. 
 

 

29. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900). Έστω ότι η Α∆ είναι η διχοτόµος της γωνίας Α   

      και η ∆Ε//ΑΒ. Αν η 0ˆ ˆB 20= +Γ :  
      α) να υπολογίσετε:  
           i. τις γωνίες B και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.  
          ii. τις γωνίες φ και ω.   
     β) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕ∆ είναι   
          ισοσκελές. 
 
 

30. Στο παρακάτω σχήµα ισχύουν ∆Β=ΒΑ=ΑΓ=ΓΕ και �ΒΑΓ =400. Να αποδείξετε ότι:  

      α) � �ΑΒ∆ = ΑΓΕ =1100.   
      β) τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓΕ είναι ίσα.   
      γ) το τρίγωνο ∆ΑΕ είναι ισοσκελές. 
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31.  Από εξωτερικό σηµείο Ρ ενός κύκλου (Ο,ρ) φέρνουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα ΡΑ και ΡΒ.   
      Αν Μ είναι ένα τυχαίο εσωτερικό σηµείο του ευθυγράµµου τµήµατος ΟΡ, να αποδείξετε ότι:  
      α) τα τρίγωνα ΡΑΜ και PMB είναι ίσα.   

      β) οι γωνίες �MAO  και �MBO  είναι ίσες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.  Στο παρακάτω σχήµα δίνεται κύκλος (O,R) και τα εφαπτόµενα τµήµατα ΜΑ και ΜΒ.   
        Προεκτείνουµε την ΑΜ κατά τµήµα ΜΓ=ΜΑ και την ΟΜ κατά τµήµα Μ∆=ΟΜ.  
        α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΜΒ και ΜΓ∆ είναι ίσα, και να γράψετε τα ίσα στοιχεία   
            τους.  
        β) Να αιτιολογήσετε γιατί ΟΑ//Γ∆. 
 
 
 
 

 

33. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και στις ίσες πλευρές ΑΒ,ΑΓ παίρνουµε   

       αντίστοιχα τµήµατα Α∆=
1

AB
3

 και ΑΕ=
1

A
3

Γ . Αν Μ είναι το µέσο της ΒΓ, να δείξετε ότι:  

      α) τα τµήµατα Β∆ και ΓΕ είναι ίσα.   
      β) τα τρίγωνα Β∆Μ και ΜΕΓ είναι ίσα.   
      γ) το τρίγωνο ∆ΕΜ είναι ισοσκελές. 
 
34. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΚΑΒ (ΚΑ=ΚΒ) και ΚΓ διχοτόµος της γωνίας K. Στην προέκταση   
      της ΒΑ (προς το Α) παίρνουµε σηµείο Λ και στην προέκταση της ΑΒ (προς το Β) παίρνουµε   
      σηµείο Μ, έτσι ώστε ΑΛ=ΒΜ. Να αποδείξετε ότι: 
      α) το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισοσκελές                                                                                  
      β) η ΚΓ είναι διάµεσος του τριγώνου ΚΛΜ 
 
35. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΒA=ΒΓ και ∆A=∆Γ. Οι διαγώνιοι ΑΓ, Β∆ του τετράπλευρου   
      είναι ίσες και τέµνονται κάθετα. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Η Β∆ είναι διχοτόµος των γωνιών Β και ∆ του   
           τετράπλευρου ΑΒΓ∆.   
       β) Η Β∆ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΑΓ.  
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36.  ∆ίνεται κύκλος (Ο, R) διαµέτρου ΑΒ, και χορδή ΑΓ τέτοια ώστε �ΒΑΓ =30ο. Στο σηµείο Γ   
         φέρουµε την εφαπτοµένη του κύκλου, η οποία τέµνει την προέκταση της διαµέτρου ΑΒ   
         (προς το Β) στο σηµείο ∆. 
         α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του   
              τριγώνου ΟΓ∆.   
         β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΟΓ   
             και ΓΒ∆ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
37. ∆ίνεται γωνία xOy και η διχοτόµος της Οδ. Θεωρούµε σηµείο Μ της Οδ και σηµεία Α και   
        Β στις ηµιευθείες Οx και Oy αντίστοιχα, τέτοια ώστε ΟΑ=ΟΒ. Να αποδείξετε ότι:  
         α) MA=MB.   
         β) Η Οδ είναι διχοτόµος της γωνίας AMB. 
 

38.  Αν � � �ΑΟΒ = ΒΟΓ = ΓΟ∆  και ΟΑ=ΟΒ=ΟΓ=Ο∆, να αποδείξετε ότι:  
         α) ΑΓ=Β∆ .   
         β) το Μ είναι µέσον της Β∆, όπου Μ το σηµείο τοµής   
             των τµηµάτων ΟΓ και Β∆. 
 
 
 

 

 

39. ∆ίνεται κύκλος κέντρου Ο, και από ένα σηµείο Ρ εκτός αυτού φέρουµε τα εφαπτόµενα   
        τµήµατα ΡΑ και ΡΒ. Το τµήµα ΡΟ τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Μ και η εφαπτοµένη του   
        κύκλου στο Μ τέµνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σηµεία ∆   
        και Γ αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Ρ∆Γ είναι   
            ισοσκελές.   
        β) Αν η γωνία ΑΡΒ είναι 40ο να υπολογίσετε τη    
            γωνία ΑΟΒ. 
 
 
 

 

40. Στα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και Α∆Ε (γωνία Α ορθή) του παρακάτω σχήµατος ισχύει   

       ˆΒ̂ = ∆=30ο .  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετράπλευρου ΑΕΖΓ.  
        β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΓΖ∆ και ΕΒΖ είναι ισοσκελή.  
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41. Στο παρακάτω σχήµα οι γωνίες Α και Β είναι ορθές και επιπλέον Α∆=ΒΓ και ΑΓ=ΒΕ. Να   
        αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΓ∆ και ΒΓΕ είναι ίσα.  

       β) Αν η γωνία �ΕΓΒ=40ο τότε το τρίγωνο ∆ΓΕ είναι   
           ορθογώνιο και ισοσκελές.  
 
 
 
 
 
 

42. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύουν ˆ ˆ ˆ2Α+Γ = Β  και ˆ ˆ3Α = Γ .  
        α) Να αποδείξετε ότι η γωνία Β είναι 60ο. 
        β) Αν το ύψος του Α∆ και η διχοτόµος του    
            ΒΕ τέµνονται στο σηµείο Ζ, να αποδείξετε   
            ότι  το τρίγωνο ΑΖΕ είναι ισόπλευρο.  
 
 
 
 
 
 

43. Στο παρακάτω σχήµα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ( Α̂ =90o). Η Β∆  είναι διχοτόµος   
        της γωνίας Β, η ∆Ε είναι κάθετη στην ΒΓ και η γωνία Γ είναι  µικρότερη της γωνίας Β. Να   
        αποδείξετε ότι: 
        α) Α∆=∆Ε.  
        β) Α∆ < ∆Γ.  
        γ) ΑΓ>ΑΒ. 
 
 
 
 
 
 

44. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90o, Β̂ =35ο και Μ το µέσο της ΒΓ. 
        α) Να υπολογίσετε τη γωνία Γ.  
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΜΒ. 
 
45. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ και ΓΑ 
        (προς το Α) θεωρούµε τα σηµεία Ε και ∆ αντίστοιχα τέτοια ώστε Α∆=ΑΕ. 
        Να αποδείξετε ότι: 
       α) ΒΕ=Γ∆  
       β) Β∆=ΓΕ  

       γ) � �∆ΒΓ = ΕΓΒ .  
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46. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Μ∆, ΝΕ οι µεσοκάθετοι των πλευρών του ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα. 
        Να αποδείξετε ότι: 
       α) Αν Μ∆=ΝΕ τότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.  
       β) Αν ΑΒ=ΑΓ τότε Μ∆=ΝΕ. 
 
 
 
 
 
 

 

 

47. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και από σηµείο Μ της πλευράς ΒΓ φέρουµε τα κάθετα τµήµατα 
        Μ∆ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να   
        αποδείξετε ότι: 
        α) Αν Μ∆=ΜΕ, τότε τα τρίγωνα ΑΜ∆ και ΑΜΕ είναι ίσα.  
        β) Αν ΑΒ=ΑΓ και Μ µέσο του ΒΓ, τότε Μ∆=ΜΕ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

48. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Στην προέκταση της ΒΓ (προς το Γ) 
        θεωρούµε σηµείο ∆ και στην προέκταση της ΓΒ (προς το Β) θεωρούµε σηµείο Ε έτσι 
        ώστε Γ∆=ΒΕ. Από το ∆ φέρουµε ∆Η κάθετη στην ευθεία ΑΓ και από το Ε φέρουµε ΕΖ 
        κάθετη στην ευθεία ΑΒ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Α∆=ΑΕ  
        β) ΕΖ=∆Η. 
 
 
 
 
 
 
 
49. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το µέσο της διαµέσου του ΑΜ. Αν ΒΓ=2 ΒΕ να αποδείξετε 
        ότι: 

       α) � �AEB = ΕΜΓ . 
       β) ΑΒ = ΕΓ.  
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50. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και η διάµεσός του Α∆ τέτοια ώστε �ΒΑ∆ =30ο. 
        Θεωρούµε σηµείο Ε στην ΑΓ τέτοιο ώστε Α∆=ΑΕ. 
        α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.  
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου Α∆Ε.  
        γ) Να υπολογίσετε τη γωνία Ε∆Γ. 
 
 
 
 
 
 
51.  Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Αν η διάµετρος Α∆ είναι διχοτόµος της γωνίας   
         ΒΑΓ, να αποδείξετε ότι: 
         α) Τα τόξα Β∆ και ∆Γ είναι ίσα.  
         β) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓ∆ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
 
 
52. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τις διαµέσους του ΒΚ και ΓΛ, οι οποίοι   
        τέµνονται στο σηµείο Θ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Οι διάµεσοι ΒΚ και ΓΛ είναι ίσες.  
        β) Τα τρίγωνα ΑΒΘ και ΑΓΘ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. Θεωρούµε κύκλο (Ο, ρ) και διάµετρό του ΑΒ. Στην εφαπτοµένη του κύκλου στο Β 
        θεωρούµε σηµείο Γ τέτοιο ώστε, η γωνία ΒΓΟ να είναι ίση µε 30ο. Αν η ΟΓ τέµνει τον 
        κύκλο στο ∆ να αποδείξετε ότι: 
        α) ΟΓ=2ΟΑ. 
        β) ΒΓ=Α∆. 
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54. ∆ίνονται δύο οµόκεντροι κύκλοι µε κέντρο Ο και ακτίνες ρ και R (ρ<R). Οι χορδές ∆Γ 
        και ΖΕ του κύκλου (Ο,R) εφάπτονται του κύκλου (Ο, ρ) στα σηµεία Α και Β αντίστοιχα. 
        α) Να αποδείξετε ότι ∆Γ=ΖΕ.  
        β) Αν οι ∆Γ και ΖΕ προεκτεινόµενες   
            τέµνονται στο σηµείο Κ, να αποδείξετε   
            ότι το τρίγωνο ΚΕΓ είναι ισοσκελές. 
 
 
 
 
 
 
 
55. ∆ίνεται γωνία xΑy και η διχοτόµος της Αδ. Από τυχαίο σηµείο Β της Αx φέρνουµε 
        κάθετη στη διχοτόµο, η οποία τέµνει την Αδ στο ∆ και την Ay στο Γ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Τα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ είναι ίσα.  
        β) Το τυχαίο σηµείο Ε της Αδ ισαπέχει από τα Β και Γ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

56. ∆ίνονται τα τµήµατα ΑΓ=Β∆ που τέµνονται στο σηµείο Ο έτσι ώστε ΟΑ=ΟΒ, και τα 
        σηµεία Η και Ζ στα τµήµατα ΑΓ και Β∆ αντίστοιχα, έτσι ώστε ΟΗ=ΟΖ. Να αποδείξετε ότι: 

       α) Οι γωνίες �Α∆Ο  και �ΒΓΟ  είναι ίσες.  
       β) ΑΖ=ΒΗ . 
 
 
 
 
 
 
 
57. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Σε σηµείο Ν του κύκλου φέρουµε την 
        εφαπτοµένη του, και εκατέρωθεν του Ν θεωρούµε σηµεία Α και Β, τέτοια ώστε ΝΑ=ΝΒ.   
        Οι ΟΑ και ΟΒ τέµνουν τον κύκλο στα Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τρίγωνο ΑΟΒ είναι ισοσκελές.  
        β) Το σηµείο Ν είναι µέσο του τόξου ΚΛ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

61



58. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούµε διάµετρο ΑΒ και τυχαίο σηµείο Γ 
        του κύκλου. Αν ΑΕ κάθετο στην ΟΓ και Γ∆ κάθετο στην ΑΟ να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τρίγωνο ∆ΟΕ είναι ισοσκελές.  
        β) Η ΟΖ διχοτοµεί τη γωνία ΑΟΓ και   
            προεκτεινόµενη διέρχεται από το µέσο   
            του τόξου ΑΓ. 
 
 
 
 
 
 
59. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Από σηµείο Α εκτός του κύκλου, φέρουµε τα 
        εφαπτόµενα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ. Τα σηµεία Ε και ∆ είναι τα αντιδιαµετρικά σηµεία 
        των Β και Γ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΓ∆ είναι ίσα.  
        β) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓΕ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

60. Στο παρακάτω σχήµα έχουµε το χάρτη µιας περιοχής όπου είναι κρυµµένος ένας θησαυρός.     
        Οι ηµιευθείες Αx και Αy παριστάνουν δύο ποτάµια και στα σηµεία Β και Γ βρίσκονται δυο   
        πλατάνια. Να προσδιορίσετε γεωµετρικά τις δυνατές θέσεις του θησαυρού, αν είναι γνωστό   
        ότι:  
        α) ισαπέχει από τα δυο πλατάνια.   
        β) ισαπέχει από τα δυο ποτάµια.   
        γ) ισαπέχει και από τα δυο πλατάνια και από τα   
            δυο ποτάµια.  
           Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας σε κάθε   
           περίπτωση. 
 
 
61. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Θεωρούµε σηµείο Ε στην προέκταση της ΒΑ (προς το Α)   
        και σηµείο ∆ στο εσωτερικό της πλευράς ΑΓ, ώστε ΑΕ=Α∆.  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου Α∆Ε.   
        β) Αν Ζ είναι το σηµείο τοµής τής προέκτασης της Ε∆ 
            (προς το ∆) µε την ΒΓ, να αποδείξετε ότι η ΕΖ είναι κάθετη   
            στην ΒΓ. 
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62. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στα σηµεία Β και Γ της ΒΓ φέρουµε προς το   

        ίδιο µέρος της ΒΓ, τα τµήµατα Β∆⊥ΒΓ και ΓΕ⊥ΒΓ τέτοια ώστε Β∆=ΓΕ. Αν Μ το µέσο της    
        ΒΓ, να αποδείξετε ότι :  
       α) τα τρίγωνα Β∆Μ και ΓΕΜ είναι ίσα,   
       β) Α∆=ΑΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
63. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) .  
        α) Να αποδείξετε ότι τα µέσα ∆ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ισαπέχουν από   
            τη βάση ΒΓ.   

        β) Αν ˆ ˆ75οΑ = +Β , να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.  

 

64. Στο παρακάτω σχήµα, να αποδείξετε ότι:  
         α) το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές,   
         β) η γωνία ΑΕ∆ είναι ορθή. 
 
 
 
 
 

 

 

 

65. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) και η διχοτόµος του Β∆. Από το ∆ φέρουµε   

        ∆Ε⊥ΒΓ που τέµνει την προέκταση της ΑΒ (προς το Α) στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:  

        α) ΒΕ=ΑΒ.   
        β) το τρίγωνο BΓΖ είναι ισοσκελές. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66. Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήµατος, η κάθετη από το µέσο Μ της ΒΓ τέµνει την   
       προέκταση της διχοτόµου Α∆ στο σηµείο Ε. Αν Θ, Ζ είναι οι προβολές του Ε στις ΑΒ, ΑΓ,   
       να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές.  
        β) Τα τρίγωνα ΘΒΕ και ΖΓΕ είναι ίσα.  

        γ) � �ΑΓΕ+ ΑΒΕ=180ο. 
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67. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) µε Β̂ =50ο, το ύψος του Α∆ και σηµείο Ε στην   
        ∆Γ ώστε ∆Ε=Β∆. Το σηµείο Ζ είναι η προβολή του Γ στην ΑΕ. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
              i. Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.  

             ii. �ΓΑΕ =10ο. 
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΖΓΕ. 
 
 
 
 
68. Έστω ΑΒΓ τρίγωνο και τα ύψη του ΒΕ και Γ∆ που αντιστοιχούν στις πλευρές ΑΓ και ΑΒ   
        αντίστοιχα. ∆ίνεται η ακόλουθη πρόταση:  
        Π: Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΒ=ΑΓ, τότε τα ύψη ΒΕ και Γ∆  που   
             αντιστοιχούν στις ίσες πλευρές του είναι ίσα.  
         α) Να εξετάσετε αν ισχύει η πρόταση Π αιτιολογώντας την απάντηση σας  
         β) Να διατυπώσετε την αντίστροφη πρόταση της Π και να αποδείξετε ότι ισχύει.  
         γ) Να διατυπώσετε την πρόταση Π και την αντίστροφή της ως ενιαία πρόταση. 
 

 

69. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο) και το ύψος του ΑΗ. Έστω ∆ και Ε τα   
        συµµετρικά σηµεία του Η ως προς τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. ΑΗ=Α∆=ΑΕ.   
             ii. Το τρίγωνο ΕΗ∆ είναι ορθογώνιο.   
            iii. Τα σηµεία Ε, Α και ∆ είναι συνευθειακά.  
       β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΗ∆ είναι ίσα; Αν ναι, να το αποδείξετε. Αν όχι, κάτω από ποιες   
           αρχικές προϋποθέσεις θα µπορούσε να είναι ίσα; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
70. Στο ισοσκελές  τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουµε τις διαµέσους Β∆ και ΓΕ. Μία ευθεία ε   
        παράλληλη στη βάση ΒΓ τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα Ζ και Η αντίστοιχα και τις    
        διαµέσους Β∆ και ΓΕ στα σηµεία Θ και Κ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΒΖ=ΓΗ.   
        β) τα τρίγωνα ΖΒΘ και ΗΚΓ είναι ίσα.   
        γ) ΖΚ=ΗΘ . 
 
 
 
 
 
 
71. Θεωρούµε δυο σηµεία Α και Β τα οποία βρίσκονται στο ίδιο µέρος ως προς µια ευθεία (ε),   
        τέτοια ώστε η ευθεία ΑΒ δεν είναι κάθετη στην (ε) . Έστω Α' το συµµετρικό του Α ως προς   
        την ευθεία (ε).  
        α) Αν η Α'Β τέµνει την ευθεία (ε) στο σηµείο Ο, να αποδείξετε ότι:  

             i. Η ευθεία (ε) διχοτοµεί τη γωνία �AOA ' .  
            ii. Οι ηµιευθείες ΟΑ και ΟΒ σχηµατίζουν ίσες οξείες γωνίες µε την ευθεία (ε)  
        β) Αν Κ είναι ένα άλλο σηµείο πάνω στην ευθεία (ε), να αποδείξετε ότι:  
             i. ΚΑ=ΚΑ'. 
            ii. ΚΑ+ΚΒ>ΑΟ+ΟΒ.  
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72. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του Α∆. Στο Α∆ θεωρούµε σηµείο Η τέτοιο   
        ώστε ΗΑ=ΗΒ. Έστω ότι Ε είναι το σηµείο τοµής της ΒΗ µε την ΑΓ. Φέρνουµε την ΑΖ   
        κάθετη στην ΒΕ, η οποία τέµνει την πλευρά ΒΓ στο Θ.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. Τα τρίγωνα Η∆Β και ΗΖΑ είναι ίσα.  
            ii. ∆Θ=ΘΖ.   
           iii. Η ευθεία ΘΗ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΑΒ.   
       β) Ποιο από τα σηµεία του σχήµατος είναι το   
           ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΗΒ ;  
           Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
 
73. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και στο εξωτερικό του σχηµατίζονται τα τετράγωνα ΑΒ∆Ε   
        και ΑΓΖΗ. Να αποδείξετε ότι:  

        α) � � �ΕΑΗ = ΑΒΓ+ ΑΓΒ .  
        β) ΕΓ = ΒΗ   

        γ) ΕΓ⊥ΒΗ. 
 
 
 
 
 
 
74. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ. Φέρουµε τη διχοτόµο του ΑΚ και σε τυχαίο σηµείο της   
        Ε φέρουµε ευθεία κάθετη στη διχοτόµο ΑΚ, η οποία τέµνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία Ζ   
        και ∆ αντίστοιχα και την προέκταση της   
        ΓΒ στο σηµείο Η. Να αποδείξετε ότι:  

        α) �
ˆ

90
2

ο Α
Ζ∆Γ = + .   

        β) ΖΚ=Κ∆.   

        γ) �
ˆ ˆ

2

Β−Γ
ΖΗΓ = .  

 
 
75. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=Α∆ και ΓΒ=Γ∆. Αν Ε το σηµείο τοµής των   
        προεκτάσεων των ΒΑ και Γ∆ και Ζ το σηµείο τοµής των προεκτάσεων των ∆Α και ΓΒ να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Η ΓΑ είναι διχοτόµος της γωνίας ΒΓ∆.   
        β) ΓΖ=ΓΕ.   
        γ) ΕΖ//Β∆. 
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76. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ, τυχαίο σηµείο Μ της βάσης του ΒΓ και το   
        ύψος του ΒΗ. Από το Μ φέρουµε κάθετες Μ∆, ΜΕ και ΜΘ στις ΑΒ, ΑΓ και ΒΗ   
        αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΜΕΗΘ είναι ορθογώνιο.   
        β) ΒΘ=∆Μ.  
        γ) Μ∆+ΜΕ=BH. 
 
 
 
 
 
 
77. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και σηµείο ∆ στην προέκταση της ΒΓ. Από το    
        ∆ φέρουµε ∆Κ κάθετη στην ΑΒ και ∆Ε κάθετη στην προέκταση της ΑΓ. Από το σηµείο Γ   
        φέρουµε ΓΗ κάθετη στην ΑΒ και ΓΖ κάθετη στην     
        Κ∆. Να αποδείξετε ότι:  
        α) H γωνία ΖΓ∆ είναι ίση µε τη γωνία Β.   
        β) Η Γ∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ΖΓΕ.   
        γ) Το τρίγωνο ∆ΖΕ είναι ισοσκελές.   
        δ) ∆Κ–∆Ε=ΗΓ. 
 
 
 
 
 
78. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και στην προέκταση της ΓΒ (προς το Β) θεωρούµε σηµείο   
        ∆ τέτοιο ώστε Β∆=ΒΓ, ενώ στην προέκταση της ΒΓ (προς το Γ) θεωρούµε σηµείο Ε τέτοιο   
        ώστε ΓΕ=ΒΓ. Φέρουµε την κάθετη στην ΕZ στο σηµείο Ε, η οποία τέµνει την προέκταση   
        της ∆Α στο Ζ.  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΓΑΕ   
             και Β∆Α.   
        β) Να αποδείξετε ότι η ΓΖ είναι µεσοκάθετος του ΑΕ.   
        γ) Να αποδείξετε ότι ΑΒ//ΓΖ. 
  
 
 
79. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ. Στην προέκταση της ΑΒ (προς το Β) θεωρούµε σηµείο Ε   
        έτσι ώστε ΑΕ=ΑΓ. Στην πλευρά ΑΓ θεωρούµε σηµείο ∆ έτσι ώστε Α∆=ΑΒ. Αν τα   
        τµήµατα ∆Ε και ΒΓ τέµνονται στο Κ και η προέκταση της ΑΚ τέµνει την ΕΓ στο Μ, να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) ΒΓ=∆Ε.  
        β) ΒΚ=Κ∆. 
        γ) Η ΑΚ είναι διχοτόµος της γωνίας Α.   
        δ) Η ΑΜ είναι µεσοκάθετος της ΕΓ. 
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80. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο) µε Β∆ διχοτόµο και ΑΚ ύψος, που τέµνονται   
        στο Ε. Η κάθετη από το Ε στην ΑΒ τέµνει τις ΑΒ και ΒΓ στα Η και Ζ αντίστοιχα.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. τα τρίγωνα ΕΗΑ και ΕΚΖ είναι ίσα.  
            ii. το τρίγωνο ΒΚΗ είναι ισοσκελές τρίγωνο.  
           iii. Οι ΑΖ και Β∆ είναι κάθετες.  
       β) Αν επιπλέον το ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ είναι και   
            ισοσκελές, να αποδείξετε ότι η ΓΕ είναι διχοτόµος   
            της γωνίας Γ. 
 
 

 

81. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, και την ευθεία ε της εξωτερικής διχοτόµου της γωνίας   
        Α. Η κάθετη στην πλευρά ΑΒ στο Β τέµνει την ε στο Κ και την ευθεία ΑΓ στο Ζ. Η κάθετη   
        στην πλευρά ΑΓ στο Γ τέµνει την ε στο Λ και την ευθεία ΑΒ στο Ε.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. AZ=AE   
            ii. ΑΚ=ΑΛ   
       β) Ένας µαθητής κοιτώντας το σχήµα,   
           διατύπωσε την άποψη ότι η ΑΘ είναι   
           διχοτόµος της γωνίας Α του τριγώνου   
           ΑΒΓ, όπου Θ το σηµείο τοµής των ΚΖ   
           και ΕΛ. Συµφωνείτε µε την παραπάνω   
           σκέψη του µαθητή ή όχι; ∆ικαιολογήστε πλήρως την απάντηση σας. 
 

 

82. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και η διχοτόµος του Α∆. Στην πλευρά ΑΓ θεωρούµε   
        σηµείο Ε τέτοιο ώστε ΑΕ=ΑΒ. Να αποδείξετε ότι :  
        α) τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Α∆Ε είναι ίσα.   
        β) η ευθεία Α∆ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΒΕ.   
        γ) αν το ύψος από την κορυφή Β του τρίγωνου ΑΒΓ   
            τέµνει την Α∆ στο Η τότε η ευθεία ΕΗ είναι κάθετη   
            στην ΑΒ. 
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1. Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ είναι Â =80°. Παίρνουµε τυχαίο σηµείο Ε στην 
     πλευρά ΒΓ και κατόπιν τα σηµεία ∆ και Ζ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα έτσι ώστε    
     Β∆=ΒΕ και ΓΕ=ΓΖ. 
     α) Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων Β∆Ε   
          και ΓΖΕ.  
     β) Να υπολογίσετε τη γωνία ∆ΕΖ. 
 
 
 
 
 
 
2. Ένας µαθητής της Α' λυκείου βρήκε έναν τρόπο να κατασκευάζει παράλληλες ευθείες. Στην   
      αρχή σχεδιάζει µια τυχαία γωνία xΟy . Στη συνέχεια µε κέντρο την κορυφή Ο της γωνίας   
      σχεδιάζει δυο οµόκεντρους διαφορετικούς κύκλους µε τυχαίες ακτίνες. Ο µικρότερος κύκλος   
     τέµνει τις πλευρές Οx και Οy της γωνίας στα σηµεία Α, Β αντίστοιχα και ο µεγαλύτερος στα   
     σηµεία Γ, ∆. Ισχυρίζεται ότι οι ευθείες που ορίζονται από τις χορδές ΑΒ και Γ∆ είναι   
     παράλληλες. Μπορείτε να το δικαιολογήσετε; 
 
3. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο η εξωτερική γωνία Α είναι διπλάσια της εσωτερικής 
      γωνίας Β. 
      α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές µε ΑΒ=ΑΓ.  
      β) Η µεσοκάθετη της πλευράς ΑΒ τέµνει την πλευρά ΑΓ στο εσωτερικό της σηµείο ∆. 
          Αν η γωνία Α∆Β είναι ίση µε 80ο, τότε να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 
 
4. ∆ίνεται το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Φέρουµε, εκτός του τριγώνου, τις ηµιευθείες    
      Αx και Αy τέτοιες ώστε Αx⊥ΑΒ και Αy⊥ΑΓ. Οι κάθετες στην πλευρά ΒΓ στα σηµεία Β και   
      Γ τέµνουν τις Αx και Αy στα σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα. 
      α) Να αποδείξετε ότι Β∆=ΓΕ.  
      β) Αν η γωνία ΒΑΓ είναι ίση µε 80ο, να υπολογίσετε τις   
          γωνίες του τριγώνου ∆ΑΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
5. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Β̂ =40ο και Γ̂ =60ο. Επιπλέον, τα σηµεία ∆, Ε και Ζ είναι τα µέσα    
      των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα.  
      α) Να υπολογίσετε τη γωνία Α̂  του τριγώνου ΑΒΓ.   

      β) Να αποδείξετε ότι � �Β∆Ε = ΕΖΓ =80ο.   

      γ) Να υπολογίσετε τη γωνία �∆ΕΖ . 
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6. ∆ίνεται ευθεία ε του επιπέδου. Τα παράλληλα τµήµατα ΑΒ και Γ∆ καθώς και ένα τυχαίο   
      σηµείο Ε βρίσκονται στο ίδιο ηµιεπίπεδο της ε. Να αποδείξετε ότι:  

     α) Αν το Ε είναι εκτός των τµηµάτων ΑΒ και Γ∆ τότε ˆˆ ˆω = ϕ+ θ . 
     β) Αν το Ε είναι ανάµεσα στα τµήµατα ΑΒ και Γ∆ και  ΕΖ//ΑΒ, τότε να αποδείξετε ότι   

         ˆ ˆ ˆθ = ϕ+ω .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και Α̂ =80ο. Έστω Κ σηµείο της διχοτόµου της   
      γωνίας Α̂ , τέτοιο ώστε ΚΒ=ΚΑ=ΚΓ.  
      α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΚΑ και ΓΚΑ είναι   
           ίσα.   

      β) Να υπολογίσετε τις γωνίες �ΑΒΚ  και �ΑΓΚ .   

      γ) Να υπολογίσετε τη γωνία �ΒΚΓ . 
 
 
 
 
 
8. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διάµεσός του ΑΜ. Φέρουµε ηµιευθεία   
      Γx⊥ΒΓ προς το ηµιεπίπεδο που δεν ανήκει το Α και παίρνουµε σε αυτήν τµήµα Γ∆=ΑΒ.  
      Να αποδείξετε ότι:  
      α) Η γωνία ∆ΑΓ είναι ίση µε τη γωνία Γ∆Α.   
      β) Η Α∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ΜΑΓ. 
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9. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ. Έστω Αx η διχοτόµος της εξωτερικής του γωνίας   
      Αεξ=120ο. Από την κορυφή Β φέρνουµε ευθεία παράλληλη στην Αx, η οποία τέµνει την   
      πλευρά ΑΓ στο σηµείο ∆.  
      α) Να αποδείξετε ότι:  
           i. το τρίγωνο ΑΒ∆ είναι ισόπλευρο.   
          ii. ∆Γ=ΑΓ−ΑΒ.  
      β) Αν η γωνία Β∆Α είναι διπλάσια της γωνίας Γ του   
          τριγώνου ΑΒΓ, να υπολογίσετε τις γωνιές του   
          τριγώνου Β∆Γ. 
 
 
 
 
10. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ (προς το Α) και ΓΑ (προς το Α) τριγώνου ΑΒΓ   
      παίρνουµε τα τµήµατα Α∆=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και Α∆Ε είναι ίσα.   
      β) Ε∆//ΒΓ. 
 
11. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =400 και Β̂ =700. Τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των ΑΒ και   
      ΑΓ µε ∆Ε=9 και ΕΓ=16.  
      α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και να   
           βρείτε ποιες είναι οι ίσες πλευρές του.   
      β) Να αποδείξετε ότι ΒΓ=18.  
      γ) Να υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ. 
 
 
 
 
 
12. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Β̂ =50ο. Έστω ότι τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ   

      και ΑΓ αντίστοιχα, τέτοια ώστε �∆ΕΓ =70ο.  
      α) Να δικαιολογήσετε γιατί ∆Ε//ΑΒ.  
      β) Να υπολογίσετε: 
          i. τη γωνία x̂ .  
         ii. τις γωνίες Α και Γ του τριγώνου ΑΒΓ.  
 
 
 
 
 
13. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι θέσεις στο χάρτη πέντε χωριών Α, Β, Γ, ∆ και Ε και οι   
        δρόµοι που τα συνδέουν. Το χωριό Ε ισαπέχει από τα χωριά Β, Γ και επίσης από τα χωριά   
        Α και ∆.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. η απόσταση των χωριών Α και Β είναι ίση µε την   
                 απόσταση των χωριών Γ και ∆.  
             ii. αν οι δρόµοι ΑΒ και Γ∆ έχουν δυνατότητα να   
                  προεκταθούν, να αποδείξετε ότι αποκλείεται να   
                  συναντηθούν.   
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            iii. τα χωριά Β και Γ ισαπέχουν από τον δρόµο Α∆.    
       β) Να προσδιορίσετε γεωµετρικά το σηµείο του δρόµου   
           ΑΓ που ισαπέχει από τα χωριά Α και ∆. 
 
 
14. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ, εγγεγραµµένο σε κύκλο µε κέντρο Ο. Θεωρούµε το µέσο   
        Μ του κυρτογώνιου τόξου ΒΓ και το ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆ΑΟ.  

        β) � �ΟΑΓ = ∆ΑΒ .   

        γ) � ˆ ˆ∆ΑΟ = Β−Γ .  
 
 
 
 
 
 
15. Στο ακόλουθο σχήµα ισχύουν ΑΒ=Β∆=ΑΓ=ΓΕ=5, ΒΚ⊥Α∆ και ΓΛ⊥ΑΕ.  
      α) Να προσδιορίσετε, ως προς τις πλευρές, το είδος των τριγώνων ΑΒ∆ και ΑΓΕ. Να   
          αιτιολογήσετε την απάντηση σας.   
      β) Να αποδείξετε ότι τα σηµεία Κ και Λ είναι   
          τα µέσα των τµηµάτων Α∆ και ΑΕ   
          αντίστοιχα.    
      γ) Αν η περίµετρος του τριγώνου ΑΒΓ είναι   
          12, να υπολογίσετε το τµήµα ΚΛ. 
 
 
 
16. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =80ο και Β̂ =20ο+ Γ̂ , και Α∆ η διχοτόµος της γωνίας Α.  
      α) Να υπολογίσετε τις γωνίες Β̂ και Γ̂ .  
      β) Φέρουµε από το ∆ ευθεία παράλληλη στην ΑΒ, που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Να υπολογίσετε   

         τις γωνίες �Α∆Ε , �Ε∆Γ . 
 
 
17. Στο παρακάτω σχήµα, οι Α∆ και ΒΕ είναι παράλληλες. Επιπλέον ισχύουν Α∆=ΑΖ ,   
        ΒΕ=ΒΖ και Â =70ο.  
       α) Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων Α∆Ζ   
            και ΒΖΕ.  

       β) Να αποδείξετε ότι �∆ΖΕ =90ο .  
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18. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή και από το µέσο Μ της πλευράς 
        ΒΓ φέρουµε τα κάθετα τµήµατα Μ∆ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. 
        Να αποδείξετε ότι: 
        α) Αν Μ∆ = ΜΕ τότε: 
             i. τα τρίγωνα Β∆Μ και ΓΕΜ είναι ίσα.  
            ii. το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.  
        β) Αν ΑΒ = ΑΓ τότε Μ∆ = ΜΕ. 
 
 
 
 
 
19. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ, και γωνία Β̂ =30o. Θεωρούµε ∆ και Ε τα µέσα   
         των ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. 
         α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Ε∆Γ είναι   
             ισοσκελές και να υπολογίσετε τις γωνίες   
             του.  
         β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Α∆Ε είναι   
             ισόπλευρο. 
 
 
20. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο) και Α∆ η διχοτόµος της γωνίας Α. Από το    
        σηµείο ∆ φέρουµε την παράλληλη προς την ΑΒ που τέµνει την ΑΓ στο Ε.  
        α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Ε∆Γ είναι ορθογώνιο.   
        β) Να υπολογίσετε τη γωνία Α∆Ε.   

        γ) Αν η γωνία Β̂  είναι 20ο µεγαλύτερη της γωνίας Γ̂ , να υπολογίσετε τη γωνία �ΕΓ∆ . 
 
 
21. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα ύψη του ΒΚ και ΓΛ, τα οποία τέµνονται στο Ι. 
        Αν Μ και Ν τα µέσα των ΒΙ και ΓΙ αντίστοιχα, να αποδείξετε: 
        α) Το τρίγωνο ΒΙΓ είναι ισοσκελές.  
        β) Τα τρίγωνα ΒΙΛ και ΓΙΚ είναι ίσα.  
        γ) Το ΑΙ προεκτεινόµενο διέρχεται από το µέσο της   
            πλευράς ΒΓ.  
        δ) Το τετράπλευρο ΜΛΚΝ είναι ορθογώνιο   
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
22. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ<ΑΓ) και η διχοτόµος του Α∆. Φέρουµε από το Β κάθετη στην        
        Α∆ που τέµνει την Α∆ στο Ε και την πλευρά ΑΓ στο Η. Αν Μ είναι το µέσο της πλευράς   
        ΒΓ, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΒΗ είναι ισοσκελές.   
        β) ΕΜ//ΗΓ   

        γ) ΕΜ=
2

ΑΓ−ΑΒ
. 
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23. α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο µε κορυφές τα µέσα πλευρών ισοσκελούς τριγώνου είναι       
            ισοσκελές.   
        β) Να διατυπώσετε και να αποδείξετε ανάλογη πρόταση για:  
             i. ισόπλευρο τρίγωνο.   
            ii. ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο.  
 
24. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και έστω Κ, Λ τα µέσα των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.  
        α) Θεωρούµε τυχαίο σηµείο Μ στο εσωτερικό του τριγώνου και ∆, Ε τα συµµετρικά του Μ    
            ως προς Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι ∆Ε//ΒΓ.   
        β) Στην περίπτωση που το σηµείο Μ είναι το µέσο της πλευράς ΒΓ, και ∆, Ε τα συµµετρικά    
            του Μ ως προς Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία ∆, Α και Ε είναι   
            συνευθειακά. 
 
 
 
25. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, ΑΜ διάµεσος του και Κ το µέσο του ΑΜ. Αν η προέκταση της ΒΚ   
        τέµνει την ΑΓ στο σηµείο Ν, και Λ είναι το µέσο του ΓΝ, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το σηµείο Ν είναι µέσο του ΑΛ.   

        β) � � �ΚΜΓ =ΜΒΚ +ΑΚΝ .   
        γ) ΒΚ=3ΚΝ. 
 
 
 
 
 
 
 
26. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΒΓ=2ΑΓ. Έστω ΑΜ διάµεσος του ΑΒΓ και Κ, Λ τα µέσα των ΜΓ   
        και ΑΒ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  

        α) � �ΜΑΓ = ΑΜΓ . 
        β) ΜΛ=ΜΚ.   
        γ) Η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας ΛΑΚ. 
 
 
 
 
 
27. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=Γ∆ και Μ, Ν, Κ τα µέσα των Α∆, ΒΓ, Β∆ αντίστοιχα.       
       Αν οι προεκτάσεις των ΑΒ και ∆Γ τέµνουν την προέκταση της ΜΝ στα σηµεία Ε και Ζ     
       αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:  
       α) ΜΚ=ΚΝ.   

       β) � �ΜΕΑ =ΜΖ∆ .  
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28. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ, η διχοτόµος του Α∆ και ευθεία (ε) παράλληλη από το Β   
        προς την ΑΓ. Από το µέσο Μ της ΒΓ φέρουµε ευθεία παράλληλη στην Α∆ η οποία τέµνει   
        την ΑΓ στο σηµείο Ζ, την ευθεία (ε) στο σηµείο Λ και την προέκταση της ΒΑ στο σηµείο   
        Ε. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΒΛΕ είναι ισοσκελή.   
       β) ΒΛ=ΓΖ .   
       γ) ΑΕ=ΑΓ−ΒΛ. 
 
 
 
 
 
 
 
29. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και στην προέκταση της ΓΒ (προς το Β) θεωρούµε σηµείο ∆ τέτοιο   
        ώστε Β∆=ΑΒ ενώ στην προέκταση της ΒΓ (προς το Γ) θεωρούµε σηµείο Ε τέτοιο ώστε   
        ΓΕ=ΓΑ. Αν οι εξωτερικοί διχοτόµοι των γωνιών Β και Γ τέµνουν τις Α∆ και ΑΕ στα   
        σηµεία Κ και Λ αντίστοιχα, και η ΚΛ τέµνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία Μ και Ν   
        αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα σηµεία Κ και Λ είναι µέσα των Α∆ και   
             ΑΕ αντίστοιχα.   
        β) Τα τρίγωνα ΚΜΑ και ΑΝΛ είναι   
           ισοσκελή.   

       γ) ΚΛ= 
2

ΑΒ+ ΑΓ +ΒΓ
. 

 
30. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΒΓ και η διχοτόµος ΒΕ της γωνίας Β. Αν ΑΖ⊥ΒΕ, όπου Ζ   
        σηµείο της ΒΓ και Μ το µέσον της ΑΓ, να αποδείξετε ότι :  
       α) Το τρίγωνο ΑΒΖ είναι ισοσκελές.   

       β) ∆Μ//ΒΓ και ∆Μ=
2

ΒΓ −ΑΒ
.   

       γ) �
ˆ

2

Β
Ε∆Μ = , όπου Β είναι η γωνία του   

           τριγώνου ΑΒΓ.  
 
 
 
 
31. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και το ύψος του ΑΜ. Φέρουµε Μ∆ κάθετη   
        στην ΑΓ και θεωρούµε Η το µέσο του τµήµατος Μ∆. Από το Η φέρουµε παράλληλη στη   
        ΒΓ η οποία τέµνει τις ΑΜ και ΑΓ στα σηµεία Κ και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  

       α) ΗΖ=
4

ΒΓ
.    

       β) ΜΖ//Β∆.  
       γ) Η ευθεία ΑΗ είναι κάθετη στη Β∆. 
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32. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουµε το ΒΓ (προς το Γ) κατά τµήµα   
        Γ∆=ΒΓ. Φέρουµε τις διαµέσους ΑΕ και ΓΖ του τριγώνου που τέµνονται στο Θ. Το ΒΘ   
        προεκτεινόµενο, τέµνει το ΑΓ στο Κ και το Α∆ στο Θ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το ΖΚΓΕ είναι παραλληλόγραµµο.  
        β) ΑΗ=ΘΓ. 
        γ) ΑΗ=2ΖΘ. 
 
 
 
 
 
 
 
33. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Μ το µέσο της ΒΓ. Φέρουµε Γ∆⊥ΒΓ µε   
        Γ∆=ΑΒ ( Α, ∆ εκατέρωθεν της ΒΓ). Nα αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΜ // Γ∆   
        β) η Α∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ΜΑΓ.  

        γ) �
ˆ

45
2

ο Β
∆ΑΓ = − .   

       δ) Α∆<2ΑΒ. 
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1. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουµε την πλευρά Α∆ κατά τµήµα   
    ∆Ε=Α∆ και φέρουµε την ΒΕ που τέµνει τη ∆Γ στο σηµείο Η. Να αποδείξετε ότι: 
    α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.  
    β) το ∆ΕΓΒ είναι παραλληλόγραµµο.  
    γ) η ΑΗ είναι διάµεσος του ΒΑΕ τριγώνου. 
 
2. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, στο οποίο φέρουµε τις διαµέσους του ΒΜ και ΓΝ. Προεκτείνουµε 
    την ΒΜ (προς το Μ) κατά τµήµα Μ∆=ΒΜ και την ΓΝ (προς το Ν) κατά τµήµα ΝΕ=ΓΝ. 
    α) Να αποδείξετε ότι Α∆//ΒΓ και ΑΕ//ΒΓ.  
    β) Είναι τα σηµεία Ε, Α και ∆ συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
3. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και η διαγώνιός του Β∆. Από τις κορυφές Α και Γ 
    φέρουµε τις κάθετες ΑΕ και ΓΖ στη Β∆, που την τέµνουν στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. 
    α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα Α∆Ε και ΓΒΖ είναι ίσα.  
    β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραµµο. 
 
4. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Από το µέσο Μ της πλευράς ΒΓ φέρουµε ευθύγραµµο τµήµα Μ∆ 
    ίσο και παράλληλο προς την πλευρά ΒΑ και ευθύγραµµο τµήµα ΜΕ ίσο και παράλληλο προς   
    την πλευρά ΓΑ. Να αποδείξετε ότι: 
    α) ∆Α=ΑΕ  
    β) Τα σηµεία ∆, Α και Ε βρίσκονται στην ίδια ευθεία.  
    γ) ∆Ε=ΒΓ. 
 
 
 
 
 
 
5. Σε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆, προεκτείνουµε την πλευρά ∆Α (προς το Α) κατά τµήµα 
      ΑΗ=∆Α. Φέρουµε τη διχοτόµο της γωνίας ∆, η οποία τέµνει την ΑΒ στο σηµείο Ζ. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τρίγωνο Α∆Ζ είναι ισοσκελές.  
      β) Το τρίγωνο ∆ΖΗ είναι ορθογώνιο µε ορθή τη γωνία Ζ. 
 
6. ∆ίνεται ΑΒΓ∆ παραλληλόγραµµο µε ΑΒ=2Α∆. Φέρουµε τη διχοτόµο της γωνίας ∆ του 
      παραλληλογράµµου, η οποία τέµνει την ΑΒ στο Ε. 
      α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Α∆Ε είναι ισοσκελές.  
      β) Είναι το σηµείο Ε µέσο της πλευράς ΑΒ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
7. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων του. Θεωρούµε 
      σηµείο Ε του τµήµατος ΑΟ και σηµείο Ζ του τµήµατος ΟΓ, ώστε ΟΕ=ΟΖ. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) ∆Ε=ΒΖ  
      β) το ∆ΕΒΖ είναι παραλληλόγραµµο. 
 
8. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2ΒΓ και Ε το µέσο της πλευράς του ΑΒ. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τρίγωνο ΕΑ∆ είναι ισοσκελές.  
      β) Η ∆Ε είναι διχοτόµος της γωνίας ∆. 
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9. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάµεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της διαµέσου Μ∆ του 
      τριγώνου ΑΜΓ θεωρούµε σηµείο Ε ώστε Μ∆=∆Ε. Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι παραλληλόγραµµο.  
      β) Η ΒΕ διέρχεται από το µέσο της διαµέσου ΑΜ. 
 
10. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και η διάµεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της 
      διαµέσου Μ∆ του τριγώνου ΑΜΓ θεωρούµε σηµείο Ε ώστε Μ∆=∆Ε . Αν το σηµείο Ζ είναι    
      το ίχνος του ∆ στην ΑΜ, να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι ορθογώνιο.  

      β) ∆Ζ=
4

ΒΓ
.  

 
 
 
 
 
 
 
11. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), το ύψος του Α∆ και τα µέσα Ε και Ζ των 
       πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. 
      Να αποδείξτε ότι: 
     α) Τα τρίγωνα Β∆Ε και Γ∆Ζ είναι ίσα.  
     β) Το τετράπλευρο ΑΖ∆Ε είναι ρόµβος. 
 
 
 
 
 
 
 
12. Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ και τα µέσα ∆, Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ 
      αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τετράπλευρο ∆ΒΕΖ είναι παραλληλόγραµµο.  
      β) Η ευθεία ∆Ζ διχοτοµεί το τµήµα ΑΕ. 
 
13. Θεωρούµε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και το ύψος του Α∆. Προεκτείνουµε το Α∆   
      (προς το ∆) κατά τµήµα ∆Ε=Α∆. Έστω Κ το συµµετρικό του Β ως προς το ∆. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) Το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές.  
      β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΚ είναι ρόµβος. 
 
14. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ του σχήµατος είναι παραλληλόγραµµο. Έστω ότι ΑΕ⊥ΒΓ και   
      ΑΖ⊥∆Γ. Να αποδείξετε ότι: 
      α) Αν το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ είναι ρόµβος,   
           τότε ΑΖ=ΑΕ.  
      β) Αν για το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ ισχύει    
           ΑΖ=ΑΕ, τότε αυτό είναι ρόµβος. 
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15. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και Ο είναι το κέντρο του. Έστω Ε, Ζ, Η, Θ τα µέσα των   
      Ο∆, ΟΑ, ΟΒ και ΟΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :  
     α) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι   
          παραλληλόγραµµο.   
     β) Αν η περίµετρος του παραλληλογράµµου   
          ΑΒΓ∆ είναι 40, να βρείτε την περίµετρο   
          του ΕΘΗΖ. 
 
 
 
 
16. Σε κύκλο κέντρου Ο, έστω ΟΑ µία ακτίνα του. Φέρουµε τη µεσοκάθετη της ΟΑ που τέµνει     
      τον κύκλο στα σηµεία Β και Γ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Το τρίγωνο ΟΒΑ είναι ισόπλευρο.   
      β) Το τετράπλευρο ΟΒΑΓ είναι ρόµβος. 
 
 
17. Σε ορθογώνιο ΑΒΓ∆, αν Μ και Ν είναι τα µέσα των ΑΒ και Γ∆ αντίστοιχα, να αποδείξετε   
      ότι:  
     α) Μ∆=ΜΓ.   
     β) Η ευθεία ΜΝ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος Γ∆.  
 
 
18. Θεωρούµε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και Α', Γ' οι προβολές των κορυφών Α και Γ στη   
      διαγώνιο Β∆. Αν τα σηµεία Α' και Γ' δεν ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι:  
      α) ΑΑ'// ΓΓ'   
      β) ΑΑ'=ΓΓ'   
      γ) Το τετράπλευρο ΑΓ'ΓΑ' είναι   
          παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
19. Θεωρούµε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ . Αν οι διχοτόµοι των απέναντι γωνιών ∆ και Β    
       τέµνουν τις πλευρές ΑΒ και Γ∆ στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΕ∆ και ΒΓΖ είναι ίσα.   
       β) Το τετράπλευρο ∆ΕΒΖ είναι παραλληλόγραµµο. 
 
 
20. Στις πλευρές Α∆ και ΒΓ παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆ θεωρούµε σηµεία E και Z, τέτοια ώστε   
      ΑE=ΓZ . Αν η ευθεία ΖΕ τέµνει τις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ και Γ∆ στα σηµεία H και    
      Θ, να αποδείξετε ότι:  

      α) � �HBZ = Ε∆Θ .   

      β) � �ΒΖΗ = ∆ΕΘ .  
      γ) ΒΗ=Θ∆. 
 
 
 

78



21. Στο παρακάτω σχήµα είναι ε1//ε2 και το σηµείο Ο είναι το µέσο της Β∆. Να αποδείξετε ότι:  
       α) τα τρίγωνα ΑΟΒ και ΓΟ∆ είναι ίσα και να   
            γράψετε τα ίσα στοιχεία τους.   
       β) το ΑΒΓ∆ είναι παραλληλόγραµµο.  
 
 
 
 
22.  Σε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε ΑΒ>ΒΓ φέρουµε από τις κορυφές Α και Γ   
         καθέτους στη διαγώνιο Β∆, οι οποίες την τέµνουν σε διαφορετικά σηµεία Ε και Ζ   
         αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΕ=ΓΖ.   
        β) Το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
23. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΓΒ. Φέρουµε από τη κορυφή Α ευθεία (ε) παράλληλη στη ΒΓ.   
         Η µεσοκάθετος της πλευράς ΑΒ τέµνει την (ε) στο ∆ και την ΒΓ στο Ε.  
        α) Να αποδείξετε ότι ∆Α=∆Β και ΕΑ=ΕΒ.   
        β) Αν Μ το µέσο του ΑΒ, να συγκρίνετε τα τρίγωνα   
            ΑΜ∆ και ΕΜΒ.   
        γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο Α∆ΒΕ είναι ρόµβος. 
 
 
 
 
24. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ . Στην προέκταση της ΒΓ (προς το µέρος του Γ) θεωρούµε   
        τµήµα Γ∆=ΒΓ. Φέρουµε τµήµα ∆Ε κάθετο στην Α∆ στο σηµείο της ∆ , τέτοιο ώστε   
        ∆Ε=ΒΓ. ( Α και Ε στο ίδιο ηµιεπίπεδο   
        ως προς την Β∆).  
        α) Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου   
             ΑΒ∆.   
        β) Να αποδείξετε ότι ΑΒ∆Ε   
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
25. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ στο οποίο ισχύει ΒΓ=2ΑΒ και έστω Μ το µέσο της ΒΓ. Αν η Α∆   
        είναι διάµεσος του τριγώνου ΑΒΜ και Ε σηµείο στην προέκτασή της ώστε Α∆=∆Ε. 
        Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τετράπλευρο ΑΒΕΜ είναι   
             παραλληλόγραµµο.  
        β) MΕ=ΜΓ. 
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26. Θεωρούµε τετράγωνο ΑΒΓ∆ και σηµεία Ε και Ζ στις προεκτάσεις των ΑΒ (προς το Β) και   
        ΒΓ (προς το Γ) αντίστοιχα, ώστε ΒΕ=ΓΖ. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΒΖ και ΑΕ∆ είναι ίσα.  
       β) Οι γωνίες Ε∆Γ και ΑΖΒ είναι ίσες. 
 
 
 
 
 
 
 
27. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε ΑΒ=3, Γ∆=4. Θεωρούµε σηµείο Ε στην ΑΒ ώστε   
        ΑΕ=1. Στο τραπέζιο ΕΒΓ∆ θεωρούµε τα Κ και Λ, µέσα των Ε∆ και ΒΓ αντίστοιχα.  
        α) Να υπολογίσετε τη διάµεσο ΚΛ του τραπεζίου   
            ΕΒΓ∆.  
        β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΛΚ είναι   
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
 
28. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και εκτός αυτού κατασκευάζουµε τετράγωνο ΒΓ∆Ε. 
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες: 

             i) �ΑΒΕ   

            ii) �ΒΕΑ   
       β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕ∆ είναι ισοσκελές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Κατασκευάζουµε εξωτερικά του τριγώνου το   
        τετράγωνο ΑΒ∆Ε. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισοσκελές.  

        β) 2� �90οΕΓΑ = −ΒΑΓ   
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30. Στο παρακάτω σχήµα το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι παραλληλόγραµµο και το ΑΓ∆Ε 
        είναι ορθογώνιο. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το σηµείο Α είναι µέσο του ΒΕ.  
        β) Το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές.  

        γ) � �ΒΓΑ = Α∆Ε . 
 
 
 
 
 
 
31. ∆ίνονται τα παραλληλόγραµµα ΑΒ∆Γ και Β∆ΕΖ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τετράπλευρο ΑΓΕΖ είναι παραλληλόγραµµο.  

        β) � �ΑΒΖ = Γ∆Ε . 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουµε τις διαµέτρους του ΑΓ και Β∆. 
        α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο.  
        β) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι διάµετροι ΑΓ και Β∆ ώστε το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ 
             να είναι τετράγωνο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
33. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και Μ το µέσο της πλευράς ΒΓ. Στα σηµεία Β   
        και Γ φέρουµε κάθετες στη ΒΓ προς το ίδιο µέρος, και θεωρούµε σε αυτές σηµεία ∆ και Ε   
       αντίστοιχα, τέτοια ώστε Μ∆=ΜΕ. Να αποδείξετε ότι: 
       α) Τα τµήµατα Β∆ και ΓΕ είναι ίσα.  
       β) Το τετράπλευρο Β∆ΕΓ είναι ορθογώνιο   
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
34. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούµε κάθετες ακτίνες ΟΑ, ΟΓ και 
         εφαπτόµενο στον κύκλο τµήµα ΑΒ µε ΑΒ=ΟΓ . 
        α) Να αποδείξετε ότι τα τµήµατα ΑΟ και ΒΓ   
            διχοτοµούνται.  
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου   
            ΑΒΟΓ. 
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35. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Θεωρούµε την ακτίνα ΟΑ και τη χορδή ΒΓ 
        κάθετη στην ΟΑ στο µέσο της Μ. 
       α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΟΒ είναι  ρόµβος.  
       β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου  ΑΓΟΒ. 
 
 
 
 
 
 
 
36. ∆ίνεται ρόµβος ΑΒ∆Γ. Στην προέκταση της διαγωνίου Α∆ (προς το ∆) παίρνουµε 
        τυχαίο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το σηµείο Ε ισαπέχει από τις προεκτάσεις των   
             πλευρών ΑΒ και ΑΓ (προς το µέρος 
            των Β και Γ αντίστοιχα).  
        β) Το σηµείο Ε ισαπέχει από τα σηµεία Β και Γ. 
 
 
 
 
 
 
 
37. Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουµε δυο διαµέτρους του ΑΒ και Γ∆. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Οι χορδές ΑΓ και Β∆ του κύκλου είναι ίσες.  
        β) Το τετράπλευρο ΑΓΒ∆ είναι ορθογώνιο. 
 
 
 
 
 
 
 
38. Έστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Προεκτείνουµε την πλευρά ΒΑ (προς το Α) και την 
         πλευρά ∆Γ (προς το Γ) κατά τµήµατα AE=AB και ΓΖ=∆Γ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) ΒΖ = Ε∆  
        β) Το τετράπλευρο ΕΒΖ∆ είναι  παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
39. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε Β̂ =60ο. Φέρουµε τα ύψη ΑΕ και ΒΖ του    
        παραλληλογράµµου που αντιστοιχούν στην ευθεία ∆Γ. Να αποδείξετε ότι:  

       α) ΓΖ=
2

Α∆
.  

       β) το τρίγωνο Α∆Ε είναι ίσο µε το τρίγωνο ΒΓΖ,   
       γ) το τετράπλευρο ΑΒΖΕ είναι ορθογώνιο. 
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40. Στο τραπέζιο του παρακάτω σχήµατος έχουµε ΑΒ=Α∆=
2

Γ∆
, ∆̂=60ο και Μ το µέσο της   

         πλευράς Γ∆. Να αποδείξετε ότι:  
        α) η ∆Β είναι διχοτόµος της γωνίας ∆. 
        β) η ΒΜ χωρίζει το τραπέζιο σε ένα ρόµβο και ένα   
            ισόπλευρο τρίγωνο.  
 
 
 
 
41. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και Μ το µέσο της ΒΓ. Προεκτείνουµε τη διάµεσο ΑΜ   
        κατά τµήµα Μ∆=ΜΑ. Από το Α φέρουµε παράλληλη προς τη ΒΓ η οποία τέµνει την   
        προέκταση της ∆Γ στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι:  
        α) το τετράπλευρο ΑΒ∆Γ είναι παραλληλόγραµµο,   

        β) ΒΜ=
2

ΑΕ
.  

 

 

42. Σε µια τάξη της Α' Λυκείου στο µάθηµα της Γεωµετρίας ο καθηγητής έδωσε στους 
        µαθητές του το παρακάτω πρόβληµα: ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και µία ευθεία (ε) που   
        διέρχεται από την κορυφή Α και είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η   
        εξωτερική γωνία Γ του τριγώνου είναι διπλάσια της εσωτερικής γωνίας A. 
        Ζητείται, χωρίς την βοήθεια γεωµετρικών οργάνων, να χαραχθεί η διάµεσος ΒΜ του 
        τριγώνου και η διχοτόµος της εξωτερικής γωνίας Γ. 
        Ο καθηγητής για να διευκολύνει τους µαθητές του, έδωσε την εξής υπόδειξη: 
        «Αν πάρω στην ευθεία (ε), στο ηµιεπίπεδο (ΑΒ, Γ) ένα σηµείο ∆ τέτοιο ώστε Α∆=ΒΓ 
          τότε: 
       α) η Β∆ τέµνει την ΑΓ στο µέσο Μ. 
       β) η Γ∆ είναι η ζητούµενη διχοτόµος.  
           Μπορείτε να δικαιολογήσετε τους ισχυρισµούς αυτούς; 
 
 
43. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται µια κρεµάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι 
        ίσα ευθύγραµµα κοµµάτια ξύλου (Α∆, ΒΓ, ΓΖ, ∆Η, ΖΚ, ΗΛ) που είναι στερεωµένα µε 
        έντεκα καρφιά (Α, Β, Γ, ∆, Θ, Ε, Μ, Η, Κ, Λ, Ζ). Αν το σηµείο Θ, είναι µέσο των 
        τµηµάτων Α∆ και ΒΓ ενώ το σηµείο Ε είναι µέσο των τµηµάτων ΓΖ και ∆Η, να 
        αποδείξετε ότι: 
        α) Το τετράπλευρο ΓΗΖ∆ είναι ορθογώνιο.  
        β) Τα σηµεία Β, ∆, Ζ είναι συνευθειακά.  
        γ) Το τετράπλευρο ΑΓΖ∆ είναι   
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
 
 
 

83



44. ∆ίνεται ευθεία (ε) και δυο σηµεία Α, Β εκτός αυτής έτσι ώστε η ευθεία ΑΒ να µην είναι   
        κάθετη στην (ε). Φέρουµε Α∆, ΒΓ κάθετες στην (ε) και Μ, Ν µέσα των ΑΒ και Γ∆ 
        αντίστοιχα. 
       α) Αν τα Α, Β είναι στο ίδιο ηµιεπίπεδο σε σχέση µε την (ε) 
            i) να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι, παραλληλόγραµµο, τραπέζιο ή 
               ορθογώνιο σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή   
              σας: 
              1) Α∆<ΒΓ  
              2) Α∆=ΒΓ.  
          ii) να εκφράσετε το τµήµα ΜΝ σε σχέση µε τα τµήµατα Α∆, ΒΓ στις δυο προηγούµενες   
              περιπτώσεις.  
       β) Αν η ευθεία (ε) τέµνει το τµήµα ΑΒ στο µέσο του Μ να βρείτε το είδος του 
           τετραπλεύρου ΑΓΒ∆ (παραλληλόγραµµο, τραπέζιο, ορθογώνιο) και να δείξετε ότι τα 
          Μ, Ν ταυτίζονται. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
 
 
 
45. Έστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Αν τα σηµεία Ε και Z είναι τα µέσα των πλευρών του ΑΒ   
        και Γ∆ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :  
        α) Το τετράπλευρο ∆ΕΒZ είναι παραλληλόγραµµο.   

        β) � �ΑΕ∆ = ΒΖΓ .   
        γ) Οι ∆Ε και ΒZ τριχοτοµούν τη διαγώνιο ΑΓ του παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆. 
 
 

46. Στο ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ είναι �∆ΓΑ=30ο και Ο το κέντρο του. Φέρουµε   
       ∆Ε⊥ΑΓ.  
       α) Να αποδείξετε ότι η γωνία Α∆Γ χωρίζεται από το ∆Ε  και τη   
           διαγώνιο ∆Β σε τρεις ίσες γωνίες.  
       β) Φέρουµε κάθετη στην ΑΓ στο σηµείο Ο η οποία τέµνει την   
            προέκταση της Α∆ στο Ζ. Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΖΟ και   
           ΑΒΓ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
47. Έστω ότι Ε και Z είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και Γ∆ παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆    
        αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ επιπλέον ισχύει ΑΒ>Α∆, να εξετάσετε αν   
        είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισµοί:  
        Ισχυρισµός 1: Το τετράπλευρο ∆ΕΒZ είναι παραλληλόγραµµο.  

        Ισχυρισµός 2: � �ΑΕ∆ = ΒΖΓ .  
        Ισχυρισµός 3: Οι ∆Ε και ΒZ είναι διχοτόµοι των απέναντι γωνιών ∆ και Β.  
        α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισµός είναι αληθής να τον αποδείξετε.  
        β) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισµός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη   
            σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράµµου ώστε να είναι αληθής. Να     
            αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
 
 

84



48. Έστω ότι Ε και Z είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και Γ∆ παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆    
        αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ επιπλέον ισχύει ΑΒ>Α∆, να εξετάσετε αν   
        είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισµοί:  
        Ισχυρισµός 1: Το τετράπλευρο ∆ΕΒΖ είναι παραλληλόγραµµο.  
        Ισχυρισµός 2: Τα τρίγωνα Α∆Ε και ΒΓΖ είναι ίσα.  
        Ισχυρισµός 3: Τα τρίγωνα Α∆Ε και ΒΓΖ είναι ισοσκελή.  
        α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισµός είναι αληθής να τον αποδείξετε.  
        β) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισµός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη   
            σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράµµου ώστε να είναι αληθής. Να     
            αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
49. Έστω ε1, ε2 δυο κάθετες ευθείες που τέµνονται στο Ο και τυχαίο σηµείο Μ του επιπέδου   
        που δεν ανήκει στις ευθείες.  
        α) Αν Μ1 είναι το συµµετρικό του Μ ως προς την ε1 και Μ2 το συµµετρικό του Μ1 ως προς   
            την ε2, να αποδείξετε ότι:  
              i. ΟΜ=ΟΜ1.  
             ii. Τα σηµεία Μ, Ο και Μ2 είναι συνευθειακά.  
            iii. Το τρίγωνο ΜΜ1Μ2 είναι ορθογώνιο.   
       β) Αν Μ3 είναι το συµµετρικό σηµείο του Μ2 ως προς την ε1, τι είδους παραλληλόγραµµο   
           είναι το ΜΜ1Μ2Μ3; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
 
50. ∆ίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ∆ και έξω από αυτό, κατασκευάζουµε τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα   
        ΑΒΕ, ΒΓΖ, Γ∆Η, ∆ΑΘ.  
        α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι   
             ρόµβος. 
        β) Αν το αρχικό τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι   
             τετράγωνο, τότε το ΕΖΗΘ τι είδους    
             παραλληλόγραµµο είναι; ∆ικαιολογήστε την   
             απάντηση σας. 
 
 
 
51. Θεωρούµε ευθεία (ε) και δυο σηµεία Α και Β εκτός αυτής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο   
        ηµιεπίπεδο σε σχέση µε την (ε) έτσι ώστε, η ευθεία ΑΒ να µην είναι κάθετη στην (ε). Έστω   
        Α' και Β' τα συµµετρικά σηµεία των Α και Β αντίστοιχα ως προς την ευθεία (ε).  
        α) Αν η µεσοκάθετος του ΑΒ τέµνει την ευθεία (ε) στο σηµείο Κ, να αποδείξετε ότι το Κ   
            ανήκει και στη µεσοκάθετο του Α'Β'.  
        β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΒ'Α' είναι τραπέζιο.  
        γ) Να βρείτε τη σχέση των ευθειών ΑΒ και της ευθείας (ε) ώστε το τετράπλευρο ΑΒΒ'Α' να    
           είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
52. ∆ίνονται οι ακόλουθες προτάσεις Π1 και Π2:  
        Π1: Αν ένα παραλληλόγραµµο είναι ρόµβος, τότε οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών του   
               είναι ίσες.  
        Π2: Αν οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών ενόςρ παραλληλογράµµου είναι ίσες, τότε το   
               παραλληλόγραµµο είναι ρόµβος.  
        α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Π1 και Π2 αιτιολογώντας πλήρως την απάντηση.   
        β) Στην περίπτωση που και οι δύο προτάσεις ισχύουν, να τις διατυπώσετε ως µια ενιαία   
            πρόταση. 
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53. ∆ίνεται ρόµβος ΑΒΓ∆ µε Γ̂ =120ο. Έστω ότι ΑΕ και ΑΖ είναι οι αποστάσεις του σηµείου Α   
        στις πλευρές Γ∆ και ΓΒ αντίστοιχα.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
            i. Τα σηµεία Ε και Ζ είναι τα µέσα των πλευρών Γ∆   
               και ΓΒ αντίστοιχα.  
           ii. ΑΓ⊥ΕΖ.  
      β) Αν Μ και Ν τα µέσα των πλευρών Α∆ και ΑΒ   
           αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΕΜΝΖ   
           είναι ορθογώνιο  παραλληλόγραµµο. 
 
 
54. ∆ίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε ΒΑ=ΒΓ και ˆ ˆΑ = Γ . Να αποδείξτε ότι:  
        α) Το τρίγωνο Α∆Γ είναι ισοσκελές .   
        β) Οι διαγώνιοι του τετράπλευρου ΑΒΓ∆ τέµνονται   
             κάθετα.   
        γ) Το τετράπλευρο που έχει για κορυφές τα µέσα των   
             πλευρών του ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο. 
 
 
 
55. Στο κυρτό εξάγωνο ΑΒΓ∆ΕΖ ισχύουν τα εξής: ˆ ˆˆˆ ˆˆ,  γ=δ και ε=ζα = β .  

        α) Να υπολογίσετε το άθροισµα ˆ ˆγ̂+εα + .  
        β) Αν οι πλευρές ΑΖ και ∆Ε προεκτεινόµενες τέµνονται   
             στο Η και οι πλευρές ΑΒ και ∆Γ προεκτεινόµενες   
             τέµνονται στο Θ, να αποδείξετε ότι:  
             i. Οι γωνίες Α και Η είναι παραπληρωµατικές   
            ii. Το τετράπλευρο ΑΘ∆Η είναι παραλληλόγραµµο.  
 
 
56. Στο τετράγωνο ΑΒΓ∆ ονοµάζουµε Ο το κέντρο του και θεωρούµε τυχαίο σηµείο Ε του   
         τµήµατος Ο∆. Φέρνουµε την κάθετη από το Β στην ΑΕ, που τέµνει το τµήµα ΑΟ στο Ζ.  
         Να αποδείξετε ότι:  
         α) Οι γωνίες ω και φ του παρακάτω σχήµατος είναι ίσες.   
         β) ΒΖ=ΑΕ και ΓΖ=ΒΕ   
         γ) Το τµήµα ΕΖ είναι κάθετο στο ΑΒ. 
 
 
 
57. Στο τετράγωνο ΑΒΓ∆ προεκτείνουµε την πλευρά ΑΒ κατά τµήµα ΒΝ=ΑΒ και την πλευρά   
        ΒΓ κατά τµήµα ΓΜ=ΑΝ.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. ∆Ν=∆Μ   
            ii. ∆Ν⊥∆Μ .  
       β) Αν Ε το συµµετρικό σηµείο του ∆ ως προς την ευθεία   
            ΜΝ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆ΜΕΝ είναι   
            τετράγωνο. 
 
 
 

86



58. Σε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε γωνία Α αµβλεία, ισχύει ότι ΑΒ=2Α∆. Τα σηµεία Ε και Ζ,    
        είναι µέσα των πλευρών του ΑΒ και Γ∆ αντίστοιχα. Από το ∆ φέρουµε τη ∆Η κάθετη στην    
        προέκταση της ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΑΕΖ∆ είναι ρόµβος.   
        β) Το τρίγωνο ΕΖΗ είναι ισοσκελές.   
        γ) Το τµήµα ΗΕ, είναι διχοτόµος της γωνίας ΖΗΓ. 
 
59. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ΑΜ το ύψος του στην πλευρά ΒΓ. Στην   
        προέκταση του ΑΜ θεωρούµε τµήµα ΜΝ=ΑΜ . Στην προέκταση του ΒΓ προς το µέρος   
        του Γ θεωρούµε τµήµα Γ∆ =ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τετράπλευρο ΑΒΝΓ ρόµβος.   
        β) Το τρίγωνο Α∆Ν είναι ισοσκελές.   
        γ) Το σηµείο Γ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου   
            Α∆Ν. 
 
 
 
60. ∆ίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Από την κορυφή Α φέρουµε ΑΕ⊥Β∆. Έστω   
        Κ, Λ τα µέσα των πλευρών ΑΒ και Α∆ αντιστοίχως, τότε:  
        α) Να αποδείξετε ότι:  

              i. �ΚΕΛ=90ο. 

             ii. ΚΛ=
2

ΑΓ
  

       β) Αν �ΒΑΓ =30ο, να αποδείξετε ότι ΚΛ=ΒΓ. 
 
 
61. ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆. Έστω Ε το συµµετρικό σηµείο του Β ως προς το ∆ και Z είναι   
        το µέσο της Α∆. Η προέκταση της Γ∆ τέµνει   
        την ΑΕ στο Η. Να αποδείξετε ότι:  

        α)  ∆Η=
2

ΑΒ
.   

        β) Τα τρίγωνα Α∆Η και Ζ∆Γ είναι ίσα.  
        γ) Η ΓΖ είναι κάθετη στην ΑΕ. 
 
 
 
 
 
 
62. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε Ο το κέντρο του. Από την κορυφή ∆ φέρουµε το   
        τµήµα ∆Κ κάθετο στην ΑΓ και στην προέκταση του   
         προς το Κ θεωρούµε σηµείο Ε, ώστε ΚΕ=∆Κ. Να        
        αποδείξετε ότι:  

        α) ΕΟ=
B

2

∆
. 

        β) Η γωνία ∆ΕΒ είναι ορθή.   
        γ) Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.  
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63. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ µε Α∆=ΒΓ. Αν Ε,Λ,Ζ,Κ,Ν,Μ είναι τα µέσα των ΑΒ, ΒΓ, Γ∆,   
        ∆Α, ∆Β και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΕΜΖΝ ρόµβος.  
        β) Η ΕΖ είναι µεσοκάθετος του   
             ευθύγραµµου τµήµατος ΜΝ.  
        γ) ΚΕ=ΖΛ  
        δ) Τα ευθύγραµµα τµήµατα ΚΛ, ΜΝ, ΕΖ   
            διέρχονται από ίδιο σηµείο. 
 
 
 
 
64. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Θεωρούµε το µέσο Μ της πλευράς Α∆ και το ΓΕ⊥ΜΒ.   
        Η παράλληλη από την κορυφή ∆ στην ευθεία  ΜΒ (∆x//MB) τέµνει τις ΒΓ και ΓΕ στα  
       σηµεία Ν, Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τετράπλευρο ΜΒΝ∆ είναι   
            παραλληλόγραµµο.   
       β) Το σηµείο Ζ είναι µέσον του ευθυγράµµου   
            τµήµατος ΓΕ.   
      γ) ∆Ε=∆Γ. 
 
 
 
65. ∆ίνονται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, ΒΕ ,ΓΖ, τα ύψη από τις κορυφές Β, Γ αντίστοιχα και Η   
        το ορθόκεντρο του τριγώνου. Επίσης δίνονται τα Μ, Ν, Κ, Λ µέσα των ευθυγράµµων   
        τµηµάτων ΑΒ, ΑΓ, ΓΗ, ΒΗ αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
               i. ΜΝ=ΛΚ   

             ii. ΝΚ=ΜΛ=
AH

2
.   

            iii. Το τετράπλευρο ΜΝΚΛ είναι   
                 ορθογώνιο.   
       β) Αν το Ο είναι το µέσο της ΒΓ, να   

           αποδείξετε ότι �MOK =90ο.  
 
 
66. Σε τετράγωνο ΑΒΓ∆ προεκτείνουµε τη διαγώνιο Β∆ κατά τµήµα ∆Ε=∆Β. Έστω Μ το µέσο   
        της Α∆ και Ν το σηµείο τοµής των ΑΕ και Γ∆.  
        α) Να αποδείξετε ότι ∆Ν=∆Μ.   
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου         
             ΝΜΑ.   
        γ) Να αποδείξετε ότι:  
             i.  ΜΝ⊥ΑΓ.  
            ii. ΓΜ⊥ΑΝ 
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67. ∆ίνεται το τετράγωνο ΑΒΓ∆. Στη διαγώνιο ΑΓ θεωρούµε σηµεία Ι, Ο, Η ώστε   
        ΑΙ=ΙΟ=ΟΗ=ΗΓ. Αν Ε, Θ και Ζ τα µέσα των πλευρών ∆Γ, ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΟΖΓΕ είναι τετράγωνο.   

        β) ΖΗ=
4

ΑΓ
. 

        γ) Το τετράπλευρο ΙΘΖΗ είναι ορθογώνιο   
            παραλληλόγραµµο, µε ΘΖ=2ΘΙ. 
 
 
 
 
 
68. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο), τα µέσα ∆, Ε, Ζ των πλευρών του και το   
        ύψος του ΑΚ. Έστω Θ είναι το σηµείο τοµής των ΑΖ και ∆Ε.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. Το τετράπλευρο Α∆ZΕ είναι ορθογώνιο.   

           ii. ΑΘ=ΘΕ=
4

ΒΓ
.   

       γ) Αν επιπλέον είναι Γ̂ =30ο: 
            i. να βρείτε τη γωνία AZB.  

           ii. να αποδείξετε ότι ΒΚ=
4

ΒΓ
. 

 
 

69. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2 ΒΓ, τη γωνία Α αµβλεία και Μ το µέσο της Γ∆.   
        Φέρουµε κάθετη στην Α∆ στο σηµείο Α, η οποία τέµνει την ΒΓ στο Η. Αν η προέκταση της   
        ΗΜ τέµνει την προέκταση της Α∆ στο Ε, να αποδείξετε ότι:  
       α) Η ΑΜ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆ΑΒ.  
       β) Τα τµήµατα ΕΗ, ∆Γ διχοτοµούνται.  

       γ) �Ε̂ = ∆ΜΑ .  
 
 
 
 
 
 
70. α) Σε ορθογώνιο ΑΒΓ∆ θεωρούµε Κ, Λ, Μ, Ν τα µέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α   
            αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόµβος.  
        β) Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓ∆ τα µέσα Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α   
            αντίστοιχα είναι κορυφές ρόµβου. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆, πρέπει να είναι απαραίτητα   
            ορθογώνιο; Να τεκµηριώσετε τη θετική ή αρνητική σας απάντηση. 
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71. Εκτός τριγώνου ΑΒΓ κατασκευάζουµε τετράγωνα ΑΒ∆Ε και ΑΓΖΗ. Αν Μ το µέσο του ΒΓ    
        και Λ σηµείο στην προέκταση της ΑΜ τέτοιο ώστε ΑΜ=ΜΛ, να αποδείξετε ότι:  
        α) ΓΛ=ΑΕ.   
        β) 0ι γωνίες ΑΓΛ και ΕΑΗ είναι ίσες.   
        γ) Η προέκταση της ΜΑ (προς το Α) τέµνει   
            κάθετα την ΕΗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. α) Σε ρόµβο ΑΒΓ∆ θεωρούµε Κ, Λ, Μ, Ν τα µέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α   
            αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.  
         β) Να αποδείξετε ότι τα µέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι κορυφές ρόµβου. 
 
 
73. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΓ>ΑΒ και ∆, Ε, Ζ τα µέσα των πλευρών του ΒΓ, ΑΓ, ΑΒ   
       αντίστοιχα. Αν η διχοτόµος της γωνίας Β τέµνει την ΖΕ στο σηµείο Μ και την προέκταση   
       της ∆Ε στο σηµείο Ν, να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τετράπλευρο ΖΕ∆Β είναι παραλληλόγραµµο.         
       β) Τα τρίγωνα ΒΖΜ και ΜΕΝ είναι  ισοσκελή.   
       γ) ΒΖ+ΝΕ=∆Γ. 
 
 
 
 
74. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και στην προέκταση της Α∆ θεωρούµε σηµείο Ε τέτοιο   
        ώστε ∆Ε=∆Γ, ενώ στην προέκταση της ΑΒ θεωρούµε σηµείο Ζ τέτοιο ώστε ΒΖ=ΒΓ.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  

            i. � �ΒΓΖ = ∆ΓΕ .  
           ii. τα σηµεία Ζ, Γ, Ε είναι συνευθειακά.      
       β) Ένας µαθητής για να αποδείξει ότι τα σηµεία Ζ, Γ, Ε   
            είναι συνευθειακά ανέπτυξε τον παρακάτω   
            συλλογισµό: 

          « Έχουµε � �EΒΓΖ = ∆ Γ  (ως εντός εκτός και επί τα αυτά   

           µέρη των παραλλήλων ∆Ε και ΒΓ που τέµνονται από τη ΖΕ) και � �ΒΓ∆ = Γ∆Ε  (ως εντός   
           εναλλάξ των παραλλήλων ∆Ε και ΒΓ που τέµνονται από την ∆Γ).  

          Όµως � � �∆ΓΕ+Γ∆Ε+ ∆ΕΓ=180ο (ως άθροισµα των γωνιών του τριγώνου ∆ΕΓ). Άρα   

          σύµφωνα µε τα προηγούµενα � � �∆ΓΕ+ΒΓ∆ +ΒΓΖ=180ο. Οπότε τα σηµεία Ζ, Γ, Ε είναι   
          συνευθειακά. Όµως ο καθηγητής υπέδειξε ένα λάθος στο συλλογισµό αυτό. Να βρείτε το   
          λάθος στο συγκεκριµένο συλλογισµό. 
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75. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και από το µέσο Μ του ΒΓ φέρουµε ευθύγραµµο τµήµα Μ∆ ίσο 
        και παράλληλο µε το ΒΑ και ευθύγραµµο τµήµα ΜΕ ίσο και παράλληλο µε το ΓΑ (τα 
        σηµεία ∆ και Ε είναι στο ηµιεπίπεδο που ορίζεται από τη ΒΓ και το σηµείο Α). Να 
        αποδείξετε ότι: 
        α) Τα σηµεία ∆, Α, Ε είναι συνευθειακά.  
        β) Η περίµετρος του τριγώνου Μ∆Ε είναι ίση µε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ. 
        γ) Όταν ένας καθηγητής έθεσε το ερώτηµα αν τα σηµεία ∆, Α, Ε είναι συνευθειακά 
           στους µαθητές του, ένας από αυτούς έκανε το παρακάτω σχήµα και απάντησε   

          ως εξής: � �ZΑ ∆ = ΖΑΒ  (εντός εναλλάξ των   
          ΑΒ//Μ∆ που τέµνονται από ΑΖ). 

         � �Α∆Ζ = ΕΑΒ  (εντός εκτός και επί τα αυτά  µέρη   
         των ΑΒ//Μ∆ που τέµνονται από ∆Ε) 
          Όµως (άθροισµα γωνιών του τριγώνου Α∆Ζ).   
          Άρα σύµφωνα µε τα προηγούµενα 

          έχουµε: � � � 180οΕΑΒ+ΒΑΓ + ∆ΑΖ = . Οπότε ∆,   
          Ε, A συνευθειακά. Όµως ο καθηγητής είπε ότι υπάρχει λάθος στο συλλογισµό. Μπορείτε   
          να εντοπίσετε  το λάθος του µαθητή; 
 
76. ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆ και εντός αυτού ισόπλευρο τρίγωνο ΜΒΓ. Αν η προέκταση της   
        ΑΜ τέµνει την Β∆ στο σηµείο Ε, να αποδείξετε ότι:  

        α) �∆ΑΕ =15ο.  
        β) Τα τρίγωνα ∆ΑΕ και ∆ΕΓ είναι ίσα.  
        γ) Η ΓΕ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆ΓΜ. 
 
 
 
 
 
77. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Α∆ και ΑΕ αντίστοιχα η εσωτερική και η εξωτερική διχοτόµος   
         της γωνίας Α (∆, Ε σηµεία της ευθείας ΒΓ). Φέρουµε ΒΖ κάθετη στην Α∆ και ΒΗ κάθετη   
         στην ΑΕ και θεωρούµε Μ το µέσο του BΓ. Να αποδείξετε ότι:  
         α) Το τετράπλευρο ΑΖΒΗ είναι   
              ορθογώνιο.   
         β) Η γωνία ΗΖΑ είναι ίση µε τη γωνία   
             ΖΑΓ.   
         γ) Η ευθεία ΗΖ διέρχεται από το Μ.   

         δ) ΜΗ=
2

ΑΒ+ ΑΓ
.  

 
78. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και οι διάµεσοι του Α∆, ΒΕ και ΓΖ. Προεκτείνουµε το τµήµα ΖΕ   
        (προς το Ε) κατά τµήµα ΕΗ = ΖΕ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΕΗ∆Β είναι παραλληλόγραµµο.   
        β) Η περίµετρος του τριγώνου Α∆Η είναι ίση µε το   
            άθροισµα των διαµέσων του τριγώνου ΑΒΓ.  
        γ) Οι ευθείες ΒΕ και ∆Η τριχοτοµούν το τµήµα ΖΓ. 
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79. ∆ίνεται ορθογώνιο τραπέζιο ΑΒΓ∆ ( ˆ ˆΑ = ∆=90ο) µε ΒΓ=Γ∆=2ΑΒ και Κ, Λ τα µέσα των   
        ΒΓ και Γ∆. Η παράλληλη από το Κ προς την ΑΒ τέµνει την ΑΛ στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΒΓ=2∆Ζ.  
        β) Το τετράπλευρο ΖΚΓΛ είναι ρόµβος.   

        γ) �ΑΚΛ =90ο.  
 
 
 
 
 
 
 
80. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), και τυχαίο σηµείο Μ της πλευράς ΒΓ. Από το   
        σηµείο Μ φέρουµε ευθεία κάθετη στην πλευρά ΒΓ που τέµνει τις ευθείες ΑΒ και ΑΓ στα   
        σηµεία Ε και Θ αντίστοιχα. Αν Α∆ και ΑΗ τα   
        ύψη των τριγώνων ΑΒΓ και ΑΘΕ αντίστοιχα,   
        να αποδείξετε  ότι:  

        α) �∆ΑΗ =90ο.  
        β) Το τρίγωνο ΑΘΕ είναι ισοσκελές. 
        γ) ΜΘ+ΜΕ=2Α∆. 
 
 
 
 
81. ∆ίνεται κύκλος κέντρου Ο και δυο µη αντιδιαµετρικά σηµεία του Α και Β. Φέρουµε τις   
        εφαπτόµενες του κύκλου στα σηµεία Α και Β οι οποίες τέµνονται στο σηµείο Γ. Φέρουµε   
        επίσης και τα ύψη Α∆ και ΒΕ του τριγώνου ΑΒΓ τα οποία τέµνονται στο σηµείο Η.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΒΗΑ είναι ισοσκελές.   
        β) Το τετράπλευρο ΟΒΗΑ είναι ρόµβος.   
        γ) Τα σηµεία Ο, Η, Γ είναι συνευθειακά. 
 
 
 
 
 
 
82. ∆ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ∆ και τυχαίο σηµείο Ε στην πλευρά ∆Γ. Φέρουµε τη διχοτόµο ΑΖ   
        της γωνίας ΕΑΒ και την ∆Η κάθετη από το ∆ προς την ΑΖ, η οποία τέµνει την ΑΕ στο Μ   
        και την ΑΒ στο Ν. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα τρίγωνα Α∆Ν και ΑΒΖ είναι ίσα.   
        β) ΑΜ=ΑΝ και ∆Ε=ΕΜ.   
        γ) ΑΖ=∆Ε+ΒΖ. 
 
 
 
 
 

92



83. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και Μ το µέσο της πλευράς ∆Γ. Φέρουµε κάθετη στην   
        ΑΜ στο σηµείο Μ, η οποία τέµνει την ευθεία Α∆ στο σηµείο Ρ και την ΒΓ στο Σ. Να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) ∆Ρ=ΣΓ.   
        β) Το τρίγωνο ΑΡΣ είναι ισοσκελές.   
        γ) ΑΣ=Α∆+ΓΣ. 
 
 
 
 
 
84. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Ε το µέσο της διαµέσου Β∆. Στην προέκταση της ΑΕ θεωρούµε   
        σηµείο Ζ τέτοιο ώστε ΕΖ=ΑΕ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Το τετράπλευρο ΑΒΖ∆ είναι παραλληλόγραµµο.   
      β) Το τετράπλευρο Β∆ΓΖ είναι παραλληλόγραµµο.   
      γ) Το σηµείο Θ είναι βαρύκεντρο του τριγώνου   
          Β∆Ζ. 
 
  
 
 
 
 
 
 
85. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε γωνίες Β και Γ οξείες και ∆, Μ και Ε τα µέσα των πλευρών του   
        ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Στις µεσοκάθετες των ΑΒ και ΒΓ και εκτός του τριγώνου ΑΒΓ   

        θεωρούµε σηµεία Ζ και Η αντίστοιχα, τέτοια ώστε ∆Ζ=
2

ΑΒ
 και ΕΗ=

2

ΒΓ
.  

        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. Το τετράπλευρο Β∆ΜΕ είναι παραλληλόγραµµο.   
            ii. Τα τρίγωνα Ζ∆Μ και ΕΜΗ είναι ίσα.   
       β) Αν τα σηµεία Ζ, ∆, Ε είναι συνευθειακά, να   
            αποδείξετε ότι Α=90ο. 
 
 
 
 
 
86. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (A=90o). Φέρουµε τη διάµεσο του ΑΜ την οποία   
        προεκτείνουµε (προς το µέρος του Μ) κατά τµήµα Μ∆=ΑΜ. Θεωρούµε ευθεία ∆Κ κάθετη   
        στη ΒΓ, η οποία τέµνει τη διχοτόµο της γωνίας Β στο Ε. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΑΒ∆Γ είναι ορθογώνιο.   

        β) �
ˆ

90
2

ο Β
ΚΕΒ = − .   

        γ) ∆Ε=Β∆. 
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87. Σε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ θεωρούµε σηµεία Ε, Ζ, Η, Θ στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α   
        αντίστοιχα, µε ΑΕ=ΓΗ και ΒΖ=∆Θ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΑΕΓΗ είναι   
            παραλληλόγραµµο.   
        β) Το τετράπλευρο ΕΖΗΘ είναι   
            παραλληλόγραµµο.  
        γ) Τα τµήµατα ΑΓ, Β∆, ΕΗ και ΖΘ   
            διέρχονται από το ίδιο σηµείο.  
 
 
 
88. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και σηµεία Κ, Λ της διαγωνίου του Β∆, τέτοια ώστε να    
        ισχύει ΒΚ=ΚΛ=Λ∆ .  
        α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΚΓΛ είναι παραλληλόγραµµο.   
        β) Να αποδείξετε ότι, αν το αρχικό παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ είναι ρόµβος, τότε και το   
            ΑΚΓΛ είναι ρόµβος.   
       γ) Ποια πρέπει να είναι η σχέση των διαγωνίων του αρχικού παραλληλογράµµου ΑΝΓ∆,  
           ώστε το ΑΚΓΛ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 
 
89. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και Α∆ η διχοτόµος της γωνίας Α, για την οποία ισχύει Α∆=∆Γ. Η ∆Ε   
        είναι διχοτόµος της γωνίας Α∆Β και η ∆Ζ παράλληλη στην ΑΒ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα τµήµατα Ε∆ και ΑΓ είναι παράλληλα.   
        β) Το τρίγωνο ΕΑ∆ είναι ισοσκελές.   
        γ) Τα τµήµατα Α∆ και ΕΖ διχοτοµούνται. 
 
 
 
 
 
 
90. Στο παρακάτω σχήµα το ορθογώνιο ΕΖΗΘ παριστάνει ένα τραπέζι του µπιλιάρδου. Ένας   
        παίκτης τοποθετεί µια µπάλα στο σηµείο Α το οποίο ανήκει στη µεσοκάθετη της ΘΗ και   
        απέχει από αυτή απόσταση ίση µε ΘΗ. Όταν ο παίκτης χτυπήσει τη µπάλα αυτή ακολουθεί   
        τη διαδροµή Α→Β→Γ→∆→Α χτυπώντας στους τοίχους του µπιλιάρδου ΕΘ, ΘΗ, ΖΗ   
        διαδοχικά. Για τη διαδροµή αυτή ισχύει ότι κάθε γωνία πρόσπτωσης σε τοίχο (π.χ. η γωνία   
        ΑΒΕ) είναι ίση µε κάθε γωνία ανάκλασης σε τοίχο (π.χ. η γωνία ΘΒΓ) και η κάθε µια απ’   
        αυτές είναι 45ο. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
             i. Η διαδροµή ΑΒΓ∆ της µπάλας είναι τετράγωνο.   
            ii. Το σηµείο Α ισαπέχει από τα τις κορυφές Ε και Ζ του   
                µπιλιάρδου. 
        β) Αν η ΑΖ είναι διπλάσια από την απόσταση του Α από τον τοίχο   
            ΕΖ, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΕΖ. 
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91. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και δυο κάθετες ακτίνες του ΟΒ και ΟΓ. Έστω Α το µέσον του   
        τόξου ΒΓ. Από το Α φέρω κάθετες στις ακτίνες ΟΒ και ΟΓ που τις τέµνουν στα ∆ και Ε   
        αντίστοιχα. Οι προεκτάσεις των Α∆ και ΑΕ τέµνουν τον κύκλο στα σηµεία Ζ και Η   
        αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΖ=ΑΗ .   
        β) Το Α∆ΟΕ είναι ορθογώνιο.   
        γ) Τα σηµεία Η και Ζ είναι αντιδιαµετρικά.   
        δ) Το τετράπλευρο ΒΓΗΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
92. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, µε ΑΚ διχοτόµο της γωνίας Α. Στην προέκταση της ΑΚ θεωρούµε   
        σηµείο ∆ ώστε ΑΚ=Κ∆. Η παράλληλη από το ∆ προς την ΑΒ τέµνει τις ΑΓ και ΒΓ στα Ε   
        και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΕ∆ είναι ισοσκελές.   
        β) Η ΕΚ είναι µεσοκάθετος της Α∆.   
        γ) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και Κ∆Ζ είναι ίσα.   
        δ) Το τετράπλευρο ΑΖ∆Β είναι    
            παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
93. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση του ύψους του ΑΚ θεωρούµε σηµείο ∆ ώστε   
        ΑΚ=Κ∆ . Έστω Λ, Μ, Ν τα µέσα των πλευρών ΑΒ, ΑΓ και Β∆ αντίστοιχα. Να αποδείξετε   
        ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΒ∆ είναι ισοσκελές.   
        β) Το τετράπλευρο ΒΛΚΝ είναι ρόµβος.   
        γ) ΛΜ⊥ΛΝ. 
 
 
 
 
 
 
94. Θεωρούµε τρίγωνο ΑΒΓ και τις µεσοκαθέτους µ1, µ2 των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ, οι   
        οποίες τέµνονται στο µέσο Μ της ΒΓ.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο µε Α=90ο.  
            ii. Το τετράπλευρο ΑΛΜΚ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο.  

           iii. ΛΘ=
4

ΒΓ
, όπου Θ το σηµείο τοµής των   

                ΑΜ και ΚΛ.  

        β) Αν Ι σηµείο της ΒΓ τέτοιο ώστε ΒΙ=
4

ΒΓ
 ,   

            να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΘΙΒ   
            είναι παραλληλόγραµµο.  
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95. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆, ∆Γ=4ΑΒ και ΒΓ=2ΑΒ. Θεωρούµε σηµείο Ζ της Γ∆,   
        ώστε ∆Ζ=ΑΒ. Αν η γωνία Γ είναι 60ο και ΒΕ το ύψος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΑΒΓΕ είναι παραλληλόγραµµο.   
        β) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ισόπλευρο.   
        γ) Τα τρίγωνα ∆ΑΖ και ΓΑΕ είναι ίσα. 
 
 
 
 
 
 
96. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ τέτοιο ώστε αν φέρουµε την κάθετη στην ΑΓ στο κέντρο   
        του Ο, αυτή τέµνει την προέκταση της Α∆ σε σηµείο Ε τέτοιο ώστε ∆Ε=Α∆. Να αποδείξετε   
        ότι:  
       α) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ισοσκελές.   
       β) Το τετράπλευρο ΒΓΕ∆ είναι παραλληλόγραµµο.   
       γ) Το τρίγωνο ΒΟΓ είναι ισοσκελές. 
 
 
 
 
 
 
97. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα µέσα ∆, Ε και Μ των ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα.   
       Στην προέκταση του Μ∆ (προς το ∆) θεωρούµε τµήµα ∆Ζ=∆Μ. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΖ∆ και ΒΜ∆ είναι ίσα.   
       β) Το τετράπλευρο ΖΑΓΜ είναι παραλληλόγραµµο.  
       γ) Τα τµήµατα ΖΕ και Α∆ τέµνονται κάθετα και  
           διχοτοµούνται.  
      δ) Η ΒΖ είναι κάθετη στη ΖΑ. 
 
 
 
 
 
98. ∆ίνεται τρίγωνο µε ΑΒ<ΑΓ. Φέρνουµε τµήµα Β∆ κάθετο στην ΑΒ µε Β∆=ΑΓ και   
        τµήµα ΓΕ κάθετο στην ΑΓ µε ΓΕ=ΑΒ. Θεωρούµε τα µέσα Ζ και Θ των Α∆ και ΑΕ καθώς   
        και τη διχοτόµο Αδ της γωνίας ∆ΑΕ.  
        α) Να αποδείξετε ότι Α∆=ΑΕ.  
        β) Αν Κ τυχαίο σηµείο της διχοτόµου Αδ, να    
            αποδείξετε ότι το Κ ισαπέχει από τα µέσα Ζ    
            και Θ.  
       γ) Αν το Κ είναι σηµείο της διχοτόµου Αδ τέτοιο   
           ώστε ΚΖ=ΑΖ, να αποδείξετε ότι το   
           τετράπλευρο ΑΖΚΘ είναι ρόµβος. 
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99. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Â =90ο και B̂ =60ο. Η διχοτόµος της γωνίας Β τέµνει   
        την ΑΓ στο Ζ. Τα σηµεία Μ και Κ είναι τα µέσα των ΒΖ και ΒΓ αντίστοιχα. Αν το τµήµα    
        ΓΛ είναι κάθετο στη διχοτόµο Βδ να αποδείξετε:  
       α) Το τρίγωνο ΒΖΓ είναι ισοσκελές. 
       β) Το τετράπλευρο ΑΜΚΖ είναι ρόµβος.  
       γ) ΓΖ=2ΖΑ.  
       δ) ΒΛ=ΑΓ. 
 
 
 
 
 
 
 
100. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ µε διάµεσο ΑΜ τέτοια ώστε ΑΜ=ΑΒ. Φέρουµε το ύψος ΑΚ και το   
        προεκτείνουµε (προς το Κ) κατά τµήµα Κ∆=ΑΚ. Προεκτείνουµε τη διάµεσο ΑΜ (προς το   
        Μ) κατά τµήµα ΜΕ=ΑΜ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ∆Ε⊥Α∆ και ∆Ε=2ΚΜ.  
        β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΓ είναι   
            παραλληλόγραµµο.  
      γ) Το τετράπλευρο ΑΒ∆Μ είναι ρόµβος.  
      δ) Η προέκταση της ∆Μ τέµνει το ΑΓ στο   
           µέσον του Ζ.  
 
 
 
101. Έστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων του και Κ το µέσο   
        του Γ∆. Προεκτείνουµε το τµήµα ΟΚ κατά τµήµα ΚΖ=ΚΟ. Η ΒΖ τέµνει τη διαγώνιο ΑΓ   
        στο Θ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα τµήµατα ΟΓ και ΒZ διχοτοµούνται.   
        β) ΑΟ=∆Ζ.   
        γ) Τα τρίγωνα ΑΟΒ και ∆ΖΓ είναι ίσα.  
 
 
 
 
 
102. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και διάµετρο ΑΒ. Φέρνουµε χορδή Γ∆//ΑΒ µε Κ το µέσο της.   
        Από το ∆ φέρνουµε το τµήµα ∆Ε κάθετο στη ∆Γ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΚΓΟΕ είναι παραλληλόγραµµο.   

        β) �
�

2

∆ΟΓ
∆ΕΚ = .  

        γ) ΚΕ<ΚΒ.  
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103. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ, Α∆ η διχοτόµος της γωνίας Α και Μ το µέσον της ΑΒ. Η κάθετη από   
        το Μ στην Α∆ τέµνει το ΑΓ στο Ε. Η παράλληλη από το Β στο ΑΓ τέµνει την προέκταση    
        της Α∆ στο Κ και την προέκταση της ΕΜ στο Λ Να αποδείξετε ότι:  
       α) Τα τρίγωνα ΑΕΜ, ΜΒΛ και ΑΒΚ είναι   
            ισοσκελή.   
       β) Το τετράπλευρο ΑΛΒΕ είναι   
           παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
 
104. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ>Α∆ και οι διχοτόµοι των γωνιών του ΑΡ, ΒΕ, ΓΣ   
        και ∆Τ (όπου Ρ, Ε στην ∆Γ και Σ, Τ στην ΑΒ) τέµνονται στα σηµεία Κ, Λ, M και N όπως   
        φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) το τετράπλευρο ∆ΕΒΤ είναι παραλληλόγραµµο.  
        β) το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.   
        γ) ΛΝ//ΑΒ.   
       δ) ΛΝ=ΑΒ–Α∆.  
 
 
 
 
105. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάµεσος του Α∆. Έστω Ε, Z και H είναι τα µέσα των Β∆, Α∆   
        και ΑΓ αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆ΕΖΗ είναι παραλληλόγραµµο.   
        β) Να βρείτε τη σχέση των πλευρών ΑΒ και ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ, ώστε το   
            παραλληλόγραµµο ∆ΕΖΗ να είναι ρόµβος.   
       γ) Στην περίπτωση που το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο (η γωνία Β ορθή), να βρείτε το   
           είδος του παραλληλογράµµου ∆ΕΖΗ.  
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1. ∆ίνεται ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ( Α̂ =90ο) και Α∆ η διχοτόµος της γωνίας 
      A. Από το σηµείο ∆ φέρουµε παράλληλη προς την ΑΒ που τέµνει την πλευρά ΑΓ στο 
      σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι: 

      α) Α∆=
2

ΒΓ
        β) Το τρίγωνο ∆ΕΓ είναι ορθογώνιο.       γ) ∆Ε=

2

ΑΓ
. 

 
2. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε γωνία Α=120° και ΑΒ=2Α∆. Φέρουµε τη διχοτόµο της 
      γωνίας ∆ του παραλληλογράµµου, η οποία τέµνει την ΑΒ στο Ε, και στη συνέχεια το κάθετο 
       τµήµα ΑΖ στη ∆Ε. Να αποδείξετε ότι: 

       α) �Α∆Ε=30° 

       β) ΑΖ=
4

ΑΒ
. 

  
3. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90o) µε ΒΓ=8cm. Έστω ΑΜ είναι διάµεσος του   
      τριγώνου και Μ∆⊥ΑΓ. Αν η γωνία ΑΜΓ είναι ίση µε 120ο, τότε: 
      α) Να δείξετε ότι ΑΒ=4cm.  
      β) Να βρείτε το µήκος της Μ∆. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στην προέκταση της ΒΑ (προς το µέρος της 
      κορυφής Α) παίρνουµε σηµείο ∆ ώστε ΑΒ=Α∆ και στην προέκταση της ∆Γ (προς το µέρος   
     της κορυφής Γ) παίρνουµε σηµείο Ε ώστε ∆Γ=ΓΕ. 
     α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ∆ΓΒ είναι   
         ορθογώνιο.  

     β) Να δείξετε ότι ΒΕ//ΑΓ και AΓ=
2

ΒΕ
. 

  
 
 
5. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Φέρουµε, εκτός του τριγώνου, τις ηµιευθείες Αx   
      και Αy τέτοιες ώστε Αx⊥ΑΒ και Αy⊥ΑΓ. Στις Αx και Αy θεωρούµε τα σηµεία ∆ και Ε   
      αντίστοιχα, ώστε Α∆=ΑΕ. 
      α) Να αποδείξετε ότι Β∆=ΓΕ.  
      β) Αν Μ και Ν είναι τα µέσα των τµηµάτων Β∆ και ΓΕ   
          αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΜΝ   
          είναι ισοσκελές. 
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6. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και γωνία Γ=30Ο. Θεωρούµε το ύψος Α∆ 
      και το µέσο Ζ της πλευράς ΑΓ. Προεκτείνουµε το ύψος Α∆ (προς το ∆) κατά ίσο 
      τµήµα ∆Ε. Να αποδείξετε ότι: 

      α) ∆Ζ=
A

2

Γ
.  

      β) Το τρίγωνο ΑΓΕ είναι ισόπλευρο. 
 
7. ∆ίνεται γωνία xOy και σηµείο Α στο εσωτερικό   
      της. Από το Α φέρνουµε τις κάθετες ΑΒ,    
      ΑΓ προς τις πλευρές Οx, Oy της γωνίας αντίστοιχα,   
      και ονοµάζουµε Μ το µέσο του ΟΑ. Να αποδείξετε   
      ότι: 
      α) Το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές.  

      β) � �2 xOyΒΜΓ = ⋅ .  
 
 
 
 
8. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=90ο). Έστω ∆   
      σηµείο της πλευράς ΑΓ τέτοιο ώστε, η   
      διχοτόµος ∆Ε της γωνίας Α∆Β να είναι παράλληλη   
      στην πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:  
      α) Το τρίγωνο Β∆Γ είναι ισοσκελές.   
      β) Αν Α∆Β=60ο, τότε:  
            i. να υπολογίσετε τη γωνία Γ.   
           ii. να αποδείξετε ότι ΒΓ=2ΑΒ. 
 
 
 
9. Θεωρούµε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (Α=900) µε ˆ ˆ2Β = Γ . Από το µέσο Μ της ΒΓ φέρνουµε   
      ευθεία παράλληλη στην ΑΒ , η οποία τέµνει την πλευρά ΑΓ στο ∆.  
      α) Να υπολογίσετε:  
           i. τις γωνίες και του τριγώνου ΑΒΓ.   
          ii. τις γωνίες του τριγώνου ΑΜΓ.   
      β) Να αποδείξετε ότι η ευθεία Μ∆ είναι µεσοκάθετος του ΑΓ. 
 
 
 
 
 
 
 
10. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.   
       Επιπλέον ισχύουν Α∆=Ε∆=∆Β µε ΑΕ=8 και ∆Β=10 .  
       α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι   
            ορθογώνιο.   
       β) Να αποδείξετε ότι ΒΓ=20.   
       γ) Να υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ. 
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11. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.   
       Επιπλέον ισχύουν Α∆=Ε∆=∆Β µε ΑΕ=8 και ∆Β=10 .  
       α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΕΒ είναι   
            ορθογώνιο.   
       β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.   
       γ) Να υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Στο παρακάτω σχήµα είναι ε1//ε2 και AB=6.  
      α) Να υπολογίσετε τις γωνίες φ και ω.   
      β) Να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ΑΒΚ ως προς τις γωνίες του.   
      γ) Να υπολογίσετε το µήκος της ΑΚ, αιτιολογώντας την απάντηση σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουµε την εξωτερική διχοτόµο Αx της γωνίας Α και από   
      το σηµείο Γ την κάθετο Γ∆ στην Αx. Τα σηµεία Ε και Ζ είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και   
      ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
      α) το τρίγωνο ΑΖ∆ είναι ισόπλευρο.  
      β) το τετράπλευρο Α∆ΖΕ είναι ρόµβος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆA +Γ =120ο και ˆ ˆ3Α = Γ .  
         α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο και να υπολογίσετε τις γωνίες του.     
         β) Αν η πλευρά ΒΓ=2cm να βρείτε το µήκος της ΑΒ. 
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15. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο και Γ̂ =25ο . ∆ίνονται επίσης η διάµεσος ΑΜ,   
       το ύψος ΑΗ από την κορυφή Α και η διχοτόµος Α∆ της γωνίας Α.  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες ΑΜΒ, ΗΑΒ και Α∆Β.   

        β) Να αποδείξετε ότι � �ΜΑ∆ = ∆ΑΗ =20ο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (µε Α̂ =90ο) και η διχοτόµος της γωνίας Γ τέµνει την   
        πλευρά ΑΒ στο σηµείο ∆, τέτοιο ώστε Γ∆=∆Β=2cm. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Β̂ =30ο.   
        β) ΑΒ=3cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή, ˆ ˆ2Γ = Β  και Α∆ το ύψος του. 
        α) Να υπολογιστούν οι οξείες γωνίες του   
            τριγώνου ΑΒΓ.  
        β) Να υπολογιστεί η γωνία ΒΑ∆.  

        γ) Να αποδείξετε ότι Β∆=
2

ΑΒ
.  

 
 
 
 
 

18. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή και Μ το µέσο της ΒΓ. Φέρουµε 
        ηµιευθεία Αx παράλληλη στη ΒΓ (στο ηµιεπίπεδο που ορίζει η ΑΜ µε το σηµείο Γ). 
        Να αποδείξετε ότι: 

       α) � �ΜΑΓ =ΜΓΑ   
       β) η ΑΓ είναι διχοτόµος της γωνίας    
           ΜΑx. 
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19. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Â =90o και B̂ =30o. Αν τα σηµεία Ε και ∆ είναι τα 
        µέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα µε Ε∆=1, να υπολογίσετε τα τµήµατα: 
        α) ΑΓ=…  
        β) ΒΓ=…..  
        γ) Α∆=…..  
            Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Από τα µέσα Κ και Λ των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 
       αντίστοιχα, φέρουµε τα κάθετα τµήµατα ΚΕ και ΛΖ στην   
       πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι: 
       α) Τα τρίγωνα ΚΕΓ και ΛΖΒ είναι ίσα.  
       β) ΕΗ=ΖΘ, όπου Η , Θ τα µέσα των τµηµάτων ΚΓ, ΛΒ   
           αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
 
21. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στις προεκτάσεις των πλευρών ΑΒ και ΑΓ προς   
         το Α φέρνουµε τµήµατα Β∆ και ΓΕ κάθετα στις ΑΓ και ΑΒ αντίστοιχα. 
         α) Να αποδείξετε ότι Β∆ = ΓΕ .  
         β) Αν Μ το µέσο της ΒΓ τότε: 
              i. Να αποδείξετε ότι Μ∆ = ΜΕ.  
             ii. Nα αποδείξετε ότι η ΑΜ διχοτοµεί τη   
                 γωνία ∆ΜΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
22. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε B̂ =90ο και Ζ το µέσο του ΑΓ. Με υποτείνουσα το ΑΓ   
        κατασκευάζουµε ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο Α∆Γ µε ∆̂=90o . 
        α) Να αποδείξετε ότι ΒΖ = ∆Ζ .  

        β) Αν �A BΓ =30o, να υπολογίσετε τις   
            γωνίες ΒΑ∆ και ΒΓ∆ . 
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23. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Â =90ο και ˆ ˆB > Γ  φέρουµε το ύψος του Α∆ και την   
        διάµεσο ΑΜ στην πλευρά ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) οι γωνίες Β και ΓΑ∆  είναι ίσες,   

        β) � ɵ2ΑΜ∆ = ⋅Γ . 
 
 
24. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ τέτοιο, ώστε ΑΓ<ΑΒ. Στην πλευρά ΑΒ θεωρούµε σηµείο ∆ τέτοιο   
        ώστε Α∆=ΑΓ και στην προέκταση της ΒΑ (προς το Α) θεωρούµε σηµείο Ε τέτοιο ώστε      
        AE=AΓ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ∆Γ⊥EΓ. 
        β) η γωνία ΕΑΓ είναι διπλάσια της γωνίας Α∆Γ. 
 
25. Σε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ είναι Β̂ =120ο και ∆Ε⊥ΒΓ. Έστω ΕΖ η διάµεσος του   
        τριγώνου ∆ΕΓ.  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες Α και Γ του   
             παραλληλογράµµου.   
        β) Αν Κ είναι το µέσο της πλευράς ΑΒ, να   
             αποδείξετε ότι ΕΖ=ΑΚ.   
        γ) Να υπολογίσετε τη γωνία ΕΖΓ. 
 
 
26. ∆ίνεται ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ και στο εσωτερικό του θεωρούµε τα σηµεία Γ, ∆ ώστε να   
        ισχύει ΑΓ=Γ∆=∆Β. Επίσης θεωρούµε σηµείο Ο εκτός του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ έτσι   
        ώστε να ισχύουν ΟΓ=ΑΓ και Ο∆=∆Β. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
              i. η γωνία ΓΟ∆ είναι 60ο 
             ii. οι γωνίες ΟΑΓ, ΟΒ∆ είναι ίσες και κάθε µια ίση   
                 µε 30ο.  
        β) Αν Μ το µέσον του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΒ, να   
             αποδείξετε ότι 2ΟΜ=ΟΑ. 
 
27. Σε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει ˆ ˆ ˆA 2+Γ = Β  και έστω Α∆ ύψος και ΒΕ διχοτόµος του τριγώνου 
        που τέµνονται στο Ζ. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
             i. Β̂ =60o και ΑΖ=ΒΖ.  

            ii. Α∆=
3

2
ΒΖ. 

       β) Αν είναι γνωστό ότι το τρίγωνο ΑΖΕ είναι   
           ισόπλευρο, να υπολογίσετε τις άλλες 
           γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 
 
28. Στο παρακάτω σχήµα δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ, τα ύψη του Β∆ και ΓΕ που τέµνονται στο 
        σηµείο Η και το µέσο Μ της πλευράς ΒΓ. 
       α) Να αποδείξετε ότι 
             i. Μ∆=ΜΕ  
            ii. Η ευθεία ΑΗ τέµνει κάθετα τη ΒΓ και ότι   

                 � ˆΑΗ∆ = Γ , όπου Γ η γωνία του τριγώνου 
                ΑΒΓ.  
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      γ) Να βρείτε το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΗ. 
 
29. Οι κύκλοι (Κ, ρ) και (Λ, 3ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σηµείο Α. Μία ευθεία ε 
        εφάπτεται εξωτερικά και στους δυο κύκλους στα σηµεία Β και Γ αντίστοιχα και τέµνει την     
        προέκταση της διακέντρου ΚΛ στο σηµείο Ε. Φέρουµε από το σηµείο Κ παράλληλο τµήµα   
        στην ε που τέµνει το τµήµα ΛΓ στο ∆. 
        α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓ∆Κ είναι   
            ορθογώνιο.  
        β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ∆ΚΛ είναι 30ο.  
        γ) Να αποδείξετε ότι το τµήµα ΕΛ=6ρ, όπου ρ η   
            ακτίνα του κύκλου (Κ, ρ). 
 
 
 
 
 
30. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ˆ ˆ2Β = Γ , και η διχοτόµος Β∆ της γωνίας Β. Από το µέσο Μ της ΑΓ   
        φέρνουµε παράλληλη στη διχοτόµο Β∆ που τέµνει την πλευρά ΒΓ στο Ν. Να αποδείξετε   
        ότι:  
        α) Το τρίγωνο Β∆Γ είναι ισοσκελές.   
        β) Το τρίγωνο ΜΝΓ είναι ισοσκελές.   
        γ) ΑΝ⊥ΒΓ.  
 
 
 
 
 
31. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ. Έστω Αx η εξωτερική διχοτόµος της γωνίας A.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  

              i. 
ˆ ˆ ˆ

ˆ 180
2 2
εξ ο

εξ

Α Γ−Β
+Β = + , όπου ˆ

εξΑ  και ˆ
εξΒ  παριστάνουν τις εξωτερικές γωνίες των   

                Α και Β αντίστοιχα.   
            ii. Η εξωτερική διχοτόµος της γωνίας Α τέµνει την προέκταση της πλευράς ΓΒ (προς το   
                µέρος του Β) σε σηµείο Ζ.   

        β) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο στο Α και �ΑΖΒ =15ο, να αποδείξετε ότι ΒΓ=2ΑΒ. 
 
32. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε γωνία Α=120ο και γωνία Β=45ο . Στην προέκταση της ΒΑ προς το   
        Α, παίρνουµε τµήµα Α∆=2ΑΒ. Από το ∆ φέρνουµε την κάθετη στην ΑΓ που την τέµνει στο   
        σηµείο Κ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Η γωνία Α∆Κ είναι ίση µε 30ο.   
        β) Το τρίγωνο ΚΑΒ είναι ισοσκελές.   

        γ) Αν Ζ το µέσο της ∆Α, τότε �ΖΚΒ=90ο.   
        δ) Το σηµείο Κ ανήκει στη µεσοκάθετο του   
             τµήµατος Β∆. 
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33. ∆ίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ και η διάµεσος του ΑΜ. Έστω ότι ∆ είναι το µέσο της ΑΜ   

        τέτοιο ώστε Β∆=
2

ΒΓ
  και �Α∆Β =120ο.  

        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου Β∆Μ.    
        β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Β∆Γ είναι ορθογώνιο.   
        γ) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα Α∆Β και ∆ΜΓ είναι ίσα.  
       δ) Αν το σηµείο Κ είναι η προβολή του ∆ στην ΒΓ, να   
           αποδείξετε ότι 2ΜΚ=Α∆. 
 
 
 
34. ∆ίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ∆ µε κέντρο Ο και ΑΒ>ΒΓ, ΑΓ=2ΒΓ. Στην προέκταση της   
        πλευράς ∆Α (προς το Α) παίρνουµε σηµείο Ε ώστε ∆Α=ΑΕ.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. Το τετράπλευρο ΑΕΒΓ είναι παραλληλόγραµµο.  
            ii. Το τρίγωνο ΕΒ∆ είναι ισόπλευρο.   
        β) Αν η ΕΟ τέµνει την πλευρά ΑΒ στο σηµείο Ζ, να   
             αποδείξετε ότι ∆Ζ⊥ΕΒ. 
 
 
 
35. ∆υο ίσοι κύκλοι (Ο,ρ) και (Κ,ρ) εφάπτονται εξωτερικά στο σηµείο Ε. Αν ΟΑ και ΟΒ είναι   
        τα εφαπτόµενα τµήµατα από το σηµείο Ο στον κύκλο (Κ,ρ) να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΕ=ΒΕ.  

        β) �ΑΟΚ =30ο.  
        γ) Το τετράπλευρο ΑΚΒΕ είναι ρόµβος. 
 
 
 
 
 
36. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή. Φέρουµε τη διάµεσο του ΑΜ και σε   
        τυχαίο σηµείο Κ αυτής φέρουµε κάθετη στην ΑΜ η οποία τέµνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία   
        ∆ και Ε αντίστοιχα. Αν Η είναι το µέσο του ∆Ε να αποδείξετε ότι:  

        α) �Β̂ = ΒΑΜ .  

        β) � �Α∆Η = ∆ΑΗ .  
        γ) Η ευθεία ΑΗ τέµνει κάθετα τη ΒΓ. 
 
37. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και ∆, Ε τα µέσα των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ   
        αντίστοιχα. Στην προέκταση της ∆Ε (προς το Ε) θεωρούµε σηµείο Λ ώστε ΕΛ=ΑΕ και   
        στην προέκταση της Ε∆ (προς το ∆) θεωρούµε σηµείο Κ τέτοιο ώστε ∆Κ=Α∆. Να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Κ∆=ΛΕ.   
        β) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ορθογώνια.   
        γ) Τα τρίγωνα ΑΚΒ και ΑΛΓ είναι ίσα. 
 
 
38. ∆ίνονται δυο παράλληλες ευθείες (ε) και (ζ), και µια τρίτη που τις τέµνει στα σηµεία Α και   
        Β αντίστοιχα. Θεωρούµε τις διχοτόµους των εντός και επί τα αυτά µέρη γωνιών που   
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        σχηµατίζονται, οι οποίες τέµνονται σε σηµείο ∆. Αν Μ είναι το µέσον του ΑΒ, να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Η γωνία Β∆Α είναι ορθή.   

        β) � �2ΒΜ∆ = ⋅Μ∆Α .  
        γ) Μ∆//ε.  
 
  
 
 
 
39. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή και Μ τυχαίο σηµείο τής πλευράς ΒΓ.   
        Φέρουµε τις διχοτόµους γωνιών ΒΜΑ και ΑΜΓ οι οποίες τέµνουν τις ΑΒ και ΑΓ στα   
        σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι, η γωνία ∆ΜΕ είναι ορθή.   
        β) Αν Κ το µέσον του ∆Ε, να αποδείξετε ότι  
            ΜΚ=ΚΑ. 
 
 
 
 
 
40. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή και ΑΜ η διάµεσος του. Από το Μ    
        φέρουµε ΜΚ κάθετη στην ΑΒ και ΜΛ κάθετη στην ΑΓ. Αν Ν, Ρ είναι τα µέσα των ΒΜ και   
        ΓΜ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  

        α) � �ΝΚΜ = ΝΜΚ .   
        β) Η ΜΚ είναι διχοτόµος της γωνίας ΝΜΑ.  
        γ) ΑΜ=ΚΝ+ΛΡ. 
 
 
41. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του ΓΕ. Στην προέκταση της ΓΒ (προς το Β)     

        θεωρούµε σηµείο ∆ τέτοιο ώστε Β∆=
2

ΒΓ
. Αν η ευθεία ∆Ε τέµνει την ΑΓ στο Ζ και   

        ΖΘ//ΒΓ:  
        α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο Β∆Ε είναι ισοσκελές και το τρίγωνο ΑΘΖ είναι   
            ισόπλευρο.   
        β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΘΕΖ.  
        γ) Να αποδείξετε ότι ΑΕ=2ΘΖ.   
        δ) Να αποδείξετε ότι 3ΑΒ=4ΘΒ. 
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42. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο και ˆ ˆ2Β = Γ . Φέρουµε το ύψος του Α∆ και   
        σηµείο Ε στην προέκταση της ΑΒ τέτοιο ώστε ΒΕ=Β∆. 
       α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου Β∆Ε.   
       β) Να αποδείξετε ότι:  

             i. BE=
2

ΑΒ
.   

            ii. ΑΕ=Γ∆.  
 
 
 
 
 
 
 
43. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο και Γ̂ =30ο µε Μ και Ν τα µέσα των πλευρών   
         ΒΓ και ΑΒ αντίστοιχα. Έστω ότι η µεσοκάθετος της πλευράς ΒΓ τέµνει την ΑΓ στο   
         σηµείο Ε. 
         α) Να αποδείξετε ότι: 
               i. η ΒΕ είναι διχοτόµος της γωνίας Β.  

              ii. ΑΕ=
2

ΓΕ
.  

            iii. η ΒΕ είναι µεσοκάθετος της διαµέσου   
                  ΑΜ. 
         β) Αν Α∆ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ   
              που τέµνει την ΒΕ στο Η, να αποδείξετε   
            ότι τα σηµεία Μ, Η και Ν είναι συνευθειακά. 
 
 
44. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο. Στην πλευρά ΒΓ θεωρούµε τα σηµεία Κ, Μ, Λ   
        ώστε ΒΚ=ΚΜ=ΜΛ=ΛΓ. Αν τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ  
        αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ∆ΕΛΚ είναι παραλληλόγραµµο.   
        β) Η διάµεσος του τραπεζίου Κ∆ΑΜ ισούται µε  

             
3

8
ΒΓ . 

 
 
 
45. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στην προέκταση της ΒΓ (προς το Γ) θεωρούµε τµήµα   
        Γ∆=ΒΓ. Αν Μ, Κ και Λ είναι τα µέσα των πλευρών ΒΓ, ΑΒ και Α∆ αντίστοιχα τότε:  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑ∆.   
        β) Να αποδείξετε ότι:  
            i) Το τετράπλευρο ΚΛΓΜ είναι ισοσκελές   
                τραπέζιο µε τη µεγάλη βάση διπλάσια από τη   
                µικρή.  
            ii) Το τρίγωνο ΚΜΛ είναι ορθογώνιο. 
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46. ∆ίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Με βάση την ΑΒ κατασκευάζουµε ισοσκελές τρίγωνο   
        Α∆Β, εκτός του τριγώνου ΑΒΓ, µε γωνία ∆̂=120ο. Θεωρούµε τα µέσα Ζ και Η των   
        πλευρών Α∆ και ΑΓ αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι η ∆Γ είναι µεσοκάθετος του   
             ΑΒ.   
        β) Αν η ∆Γ τέµνει την ΑΒ στο Θ, να αποδείξετε   
            ότι η γωνία ΖΘΗ είναι ορθή.  
        γ) Αν ΖΚ είναι η κάθετη στην ΑΒ από το σηµείο   

           Ζ, να αποδείξετε ότι ΖΚ=
4

Α∆
. 

 
 
 
 
47. ∆ίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ. Φέρνουµε τµήµα Α∆ κάθετο στην   
        ΑΒ και τµήµα ΑΕ κάθετο στην ΑΓ µε Α∆=ΑΕ. Θεωρούµε τα µέσα Ζ, Η και Μ τα µέσα των   
        ∆Β, ΕΓ και ΒΓ αντίστοιχα. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
              i. Τα τρίγωνα Α∆Β και ΑΕΓ είναι ίσα.  
             ii. Το τρίγωνο  ΖΑΗ είναι ισοσκελές.  
            iii. Η ΑΜ είναι µεσοκάθετος του ΖΗ.  
        β) Ένας µαθητής συγκρίνοντας τα τρίγωνα Α∆Β και   
            ΑΕΓ έγραψε τα εξής: 
           « 1. Α∆=ΑΕ από υπόθεση 
              2. ΑΒ=ΑΓ πλευρές ισοσκελές τριγώνου 

              3. � �∆ΑΒ = ΕΑΓ  ως κατακορυφήν. 
        Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα έχοντας δυο πλευρές ίσες  
        µια προς µια και την περιεχόµενη γωνία ίση». 
        Ο καθηγητής είπε ότι αυτή η λύση περιέχει λάθος   
        µπορείς να το εντοπίσεις; 
 
48. Έστω ισοσκελές  τρίγωνο ΑΒΓ µε Â =120ο. Φέρουµε ηµιευθεία Αx κάθετη στην ΑΓ στο   
        Α, η οποία τέµνει τη ΒΓ στο ∆. Έστω Λ το µέσο του ΑΒ και Κ το µέσο του ∆Γ. Να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο Α∆Β είναι ισοσκελές.    
        β) ∆Γ=2Β∆.  
        γ) Λ∆//ΑΚ.   
        δ) ΑΚ=2Λ∆. 
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49. Έστω κύκλος µε κέντρο Ο και διάµετρο ΚΛ. Έστω Α σηµείο του κύκλου ώστε η ακτίνα   
        ΟΑ να είναι κάθετη στην ΚΛ. Φέρουµε τις χορδές ΑΒ=ΑΓ=ρ. Έστω ∆ και Ε τα σηµεία   
        τοµής των προεκτάσεων των ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα µε την ευθεία της διαµέτρου ΚΛ.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Η γωνία ΒΑΓ είναι 120ο.  
        β) Τα σηµεία Β και Γ είναι µέσα των   
            Α∆ και ΑΓ αντίστοιχα.  
       γ) ΚΓ=ΛΒ. 
 
 
 
 
 
 
50. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο και ∆, Ε και Ν τα µέσα των ΑΒ, ΑΓ και ∆Ε    
        αντίστοιχα. Στο τµήµα ΒΓ θεωρούµε σηµεία Κ και Λ ώστε ∆Κ=ΚΒ και ΕΛ=ΛΓ.  
       Να αποδείξετε ότι:  

      α) � ˆ2∆ΚΛ = Β  και � ˆ2ΕΛΚ = Γ .  
      β) Το τετράπλευρο ∆ΕΛΚ είναι   
          παραλληλόγραµµο µε ∆Ε=2∆Κ. 

      γ) ΑΝ=∆Κ=
4

ΒΓ
.  

 
 
 
51. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ>ΑΓ), Α∆ το ύψος του και Μ το µέσο του ΑΒ. Η προέκταση της   
        Μ∆ τέµνει την προέκταση της ΑΓ στο σηµείο Ε ώστε Γ∆=ΓΕ. Να αποδείξετε ότι:  
       α) ˆ ˆΒ = Ε .   

       β) �ˆ ˆ2Γ = Β = ΑΜ∆ .  
       γ) ΓΕ<ΑΓ. 
 
 
 
 
52. Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο). Με διάµετρο την πλευρά του ΑΓ φέρουµε κύκλο   
        που τέµνει την υποτείνουσα ΒΓ στο ∆. Από το ∆ φέρουµε εφαπτόµενο τµήµα το οποίο    
        τέµνει την ΑΒ στο Μ. Να αποδείξετε ότι:  

        α) � ˆΓΑ∆ = Β .    
        β) Το τρίγωνο ∆ΜΒ είναι ισοσκελές.   
        γ) Το Μ είναι το µέσο του ΑΒ. 
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1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο ∆ της πλευράς ΑΒ φέρουµε 
    κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ   
    που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. 
    α) Να αποδείξετε ότι ΑΕ=ΒΕ.  
    β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕΖ είναι ισοσκελές   
        τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και ∆ το µέσο της πλευράς ΑΒ. Από το ∆ διέρχεται µια τυχαία ευθεία    
      (ε) που τέµνει την πλευρά ΑΓ σε εσωτερικό της σηµείο Ε. Η ευθεία (ε) χωρίζει το τρίγωνο   
      ΑΒΓ σε ένα τρίγωνο Α∆Ε και σε ένα τετράπλευρο Β∆ΕΓ. 
     α) Ποια πρέπει να είναι η θέση του σηµείου Ε, ώστε το   
          τετράπλευρο Β∆ΕΓ να είναι τραπέζιο;  Να   
          αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
     β) Ποιο πρέπει να είναι το είδος του ΑΒΓ τριγώνου,   
         ώστε το τραπέζιο του ερωτήµατος (α) να είναι   
         ισοσκελές τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή   
         σας. 
 
 
3. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ˆ ˆA = ∆=90o, ΑΒ>Γ∆, ΒΓ=4Γ∆ και Β̂ =60ο. Φέρουµε την   
      ΓΗ⊥ΑΒ και θεωρούµε τα µέσα Ε και Ζ των πλευρών Α∆ και ΒΓ αντιστοίχως. 
      Να δείξετε ότι: 
      α) ΑΒ=3Γ∆.  
      β) Το τετράπλευρο ΕΗΒΖ είναι παραλληλόγραµµο. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ>Γ∆ και Α∆=ΒΓ. 
      α) Αν τα µήκη των βάσεων είναι: ΑΒ=3x+2, Γ∆=x+2 και το µήκος της διαµέσου του   
          τραπεζίου είναι ΜΝ=x+4, τότε να δείξετε   
          ότι x=2. 
      β) Αν η γωνία Γ είναι διπλάσια της γωνίας Β,   
          να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου. 
 
 
 
 

112



 
 
5. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε ˆΓ̂ = ∆ =60ο, Α∆=12 και Γ∆=20. 
     Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. 
     α) Να αποδείξετε ότι ∆Ε=ΓΖ και ΑΒ=ΕΖ.  
     β) Να υπολογίσετε την περίµετρο του τραπεζίου. 
 
 
 
 
 
 
6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. 
      Να αποδείξετε ότι: 
      α) ∆Ε=ΓΖ.  
      β) ΑΖ=ΒΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
7. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆ στο οποίο η διαγώνιος Β∆ είναι ίση µε την πλευρά Α∆.    

      Αν η γωνία Γ̂ =110ο  και η γωνία �∆ΒΓ =30ο, να υπολογίσετε τη γωνία �Α∆Β . 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆ και ΑΒ<Γ∆. Θεωρούµε τα σηµεία Ε και Ζ   
      πάνω στην ΑΒ έτσι ώστε ΑΕ=ΕΖ=ΖΒ και έστω Κ το σηµείο τοµής των ∆Ζ και ΓΕ. Να   
      αποδείξετε ότι:  
      α) ∆Ζ=ΓΕ   
      β) Τα τρίγωνα ΕΚΖ και ∆ΚΓ είναι ισοσκελή. 
 
 
 
9.  Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε Γ∆>ΑΒ και Β=135ο. Από τις κορυφές   
         Α και Β φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και   
         ΒΖ.  
         α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του   
             τραπεζίου.   
         β) Να αποδείξετε ότι ΑΕ=Ε∆=ΒΖ=ΓΖ. 
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10. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) , µε ΑΒ=6, ΒΓ=4 και Γ̂ =60ο. ∆ίνονται επίσης   
        τα  ύψη ΑΕ και ΒΖ από τις κορυφές Α και Β   
         αντίστοιχα.  
        α) Να υπολογίσετε τις υπόλοιπες γωνίες του   
             τραπεζίου ΑΒΓ∆.   
        β) Να αποδείξετε τα τρίγωνα ΑΕ∆, ΒΖΓ   
            είναι ίσα.   
        γ) Να υπολογίσετε την περίµετρο του   
            ΑΒΓ∆. 
 
 
11. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆), µε ΑΒ=ΒΓ=4, Â =90ο και Γ̂ =60ο. ∆ίνεται επίσης το   
        ύψος ΒΕ από τη κορυφή Β.  
        α) Να υπολογίσετε τις άλλες δυο γωνίες του τραπεζίου   
             ΑΒΓ∆.   
        β) Να αποδείξετε 2ΕΓ=ΒΓ.   
        γ) Αν Μ,Ν τα µέσα των πλευρών Α∆, ΒΓ αντίστοιχα να   
            βρείτε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΜΝ. 
 
 
 

 

12. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆ και Β∆=ΒΓ. Αν �∆ΒΓ =110ο και ο �Α∆Β =25ο, να 
        υπολογίσετε: 
       α) Τη γωνία Γ.  
       β) Τη γωνία Α. 
 
 
 
 
13. Σε ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) θεωρούµε τα µέσα ∆, Ε και Ζ των   
        πλευρών του ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τετράπλευρο ΑΕΖ∆ είναι ορθογώνιο   
             παραλληλόγραµµο.  
        β) Το τετράπλευρο Ε∆ΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
 
 
14. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆, το σηµείο Μ είναι το µέσο της πλευράς ∆Γ και τα 
        σηµεία Κ και Λ είναι τα µέσα των µη παράλληλων πλευρών του Α∆ και ΒΓ αντίστοιχα. 
        Να αποδείξετε ότι: 
        α) Τα τµήµατα ΚΜ και ΛΜ είναι ίσα.  
        β) Τα τµήµατα ΑΜ και ΒΜ είναι ίσα. 
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15. Έστω τρίγωνο ΑΒ∆ µε Α=120ο. Εξωτερικά του τριγώνου κατασκευάζουµε τα ισόπλευρα   
        τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΖ∆. Να αποδείξετε ότι: 
        α) Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΒ∆ είναι ίσα.  
        β) Το τετράπλευρο Β∆ΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
 
 
16. Έστω ορθογώνιο ΑΒΓ∆ και τα σηµεία Ν και Κ των ΑΒ και ∆Γ αντίστοιχα, τέτοια ώστε   
        ΑΝ=ΚΓ.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
            i. τα τρίγωνα ΑΝ∆ και ΒΓΚ είναι ίσα,   
            ii. το τετράπλευρο ΝΒΚ∆ είναι παραλληλόγραµµο.   
       β) Αν Ε και Ζ είναι τα µέσα των Ν∆ και ∆Κ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο   
           ΝΚΖΕ είναι τραπέζιο . 
 
17. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆ ) µε ΑΒ=8 και ∆Γ=12. Αν ΑΗ και ΒΘ τα ύψη    
        του τραπεζίου:  
        α) να αποδείξετε ότι ∆Η=ΘΓ.   
        β) να υπολογίσετε τη διάµεσο του τραπεζίου. 
 
 
18. Σε τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) είναι Γ∆= 2ΑΒ. Επίσης τα Ζ, Η, Ε είναι τα µέσα των Α∆, ΒΓ 
         και ∆Γ αντίστοιχα. Ακόµη η ΖΗ τέµνει τις ΑΕ, ΒΕ στα σηµεία Θ, Ι αντίστοιχα. 
         α) Να δείξετε ότι, το τετράπλευρο ΑΒΓΕ   
             είναι παραλληλόγραµµο. 
         β) Να δείξετε ότι, τα σηµεία Θ, Ι είναι µέσα   
             των ΑΕ, ΒΕ αντίστοιχα. 

         γ) Να δείξετε ότι ΖΗ =
3

2
AB.  

 
 
19. Θεωρούµε παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και τις προβολές Α', Β', Γ', ∆' των κορυφών του Α, Β,   
        Γ, ∆ αντίστοιχα, σε µια ευθεία ε. 
        α) Αν η ευθεία ε αφήνει τις κορυφές του   
            παραλληλογράµµου στο ίδιο   
            ηµιεπίπεδο και είναι  ΑΑ'=3, ΒΒ'=2,   
            ΓΓ '=5, τότε: 
              i. Να αποδείξετε ότι η απόσταση του   
                 κέντρου του παραλληλογράµµου   
                 από την ε είναι ίση µε 4.            
             ii. Να βρείτε την απόσταση ∆∆'. 
       β) Αν η ευθεία ε διέρχεται από το κέντρο   
            του παραλληλογράµµου και είναι   
            παράλληλη προς δύο απέναντι πλευρές του, τι παρατηρείτε για τις αποστάσεις ΑΑ', ΒΒ',   
            ΓΓ', ∆∆'; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας 
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20. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Â =90ο) και η διχοτόµος Β∆. Από το ∆ φέρουµε ∆Ε⊥ΑΓ   
         και ονοµάζουµε Ζ το σηµείο στο οποίο η ευθεία Ε∆ τέµνει την προέκταση της ΒΑ.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΒΕ είναι ισοσκελές.   
        β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΖ είναι ίσα.   
        γ) Η ευθεία Β∆ είναι µεσοκάθετη των τµηµάτων ΑΕ και ΖΓ.   
       δ) Το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
21. ∆ίνεται οξεία γωνία xOy και δύο οµόκεντροι κύκλοι (Ο, ρ1) και (Ο, ρ2) µε ρ1<ρ2, που   
         τέµνουν την Ox στα σηµεία Κ, Α και την Oy στα Λ, Β αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΛ=ΒΚ.   
        β) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ισοσκελές, όπου Ρ το σηµείο τοµής των ΑΛ και ΒΚ.   
        γ) Η ΟΡ διχοτοµεί την γωνία xOy. 
 

22. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ˆ ˆΑ = ∆=90°, ∆Γ=2ΑΒ και ˆ ˆ3Β = Γ . Από το Β φέρνουµε κάθετη   
        στη Γ∆ που τέµνει την ΑΓ στο σηµείο Κ και την Γ∆ στο Ε. Επίσης φέρνουµε την ΑΕ που    
        τέµνει τη Β∆ στο σηµείο Λ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Γ̂ =45°  
        β) Β∆=ΑΕ   

        γ) ΚΛ=
1

4
∆Γ. 

 
 
 
23. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουµε το ύψος του ΑΗ κατά τµήµα Η∆=ΑΗ και τη διάµεσό   
        του ΑΜ κατά τµήµα ΜΕ=ΑΜ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΒ=Β∆=ΓΕ   

        β) � �ΓΒ∆ = ΒΓΕ .  
        γ) Το τετράπλευρο ΒΓΕ∆ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
24. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε Γ=30ο και έστω Κ, Λ τα µέσα των διαγωνίων του. Οι   
        µη παράλληλες πλευρές του ∆Α και ΓΒ προεκτεινόµενες τέµνονται κάθετα στο σηµείο Ε.   
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΑΒ=2ΑΕ.  
        β) ΚΛ=Α∆. 
        γ) Σε ποια περίπτωση το ΑΒΛΚ είναι   
            παραλληλόγραµµο; Να αιτιολογήσετε την   
            απάντηση σας. 
 
 
25. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ του παρακάτω σχήµατος είναι ρόµβος. Θεωρούµε ΑΖ⊥Γ∆ και   
        ΑΕ⊥ΓΒ. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τρίγωνο ΖΑΕ είναι ισοσκελές.   
       β) Η ευθεία ΑΓ είναι µεσοκάθετος του τµήµατος ΖΕ.   
       γ) Αν Μ και Ν τα µέσα των πλευρών Α∆ και  ΑΒ   
            αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο   
           ΖΜΝΕ είναι ισοσκελές  τραπέζιο. 
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26. Σε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) είναι ΑΒ=Α∆.  
        α) Να αποδείξετε ότι η Β∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆.   
        β) Να προσδιορίσετε τη θέση ενός σηµείου Ε, ώστε το τετράπλευρο ΑΒΕ∆ να είναι   
             ρόµβος.  

        γ) Αν επιπλέον είναι �ΒΑ∆ =120ο και οι διαγώνιοι του ρόµβου τέµνονται στο σηµείο Ο, να   
            υπολογίσετε τις γωνίες του τετράπλευρου ΕΟΒΓ. 
 

27. Θεωρούµε τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ˆ ˆA = ∆=90ο, ΑΒ=
1

4
∆Γ  και ΑΒ=

1

3
Α∆ .Φέρουµε ΒΕ⊥∆Γ. 

        α) Να δείξετε ότι το ΑΒΕ∆ είναι ορθογώνιο. 
        β) Να δείξετε ότι το ΒΕΓ είναι τρίγωνο ορθογώνιο και ισοσκελές. 
        γ) Αν Κ, Λ είναι τα µέσα των ΒΕ και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι η ΑΓ διέρχεται από   
            το µέσον του ΒΚ. 
 
28. ∆ίνεται κύκλος (Ο, R) µε διάµετρο ΑΒ και ευθείες ε1, ε2 εφαπτόµενες του κύκλου στα άκρα   
        της διαµέτρου ΑΒ. Θεωρούµε ευθεία ε εφαπτοµένη του κύκλου σε σηµείο του Ε, η οποία   
        τέµνει τις ε1 και ε2 στα ∆ και Γ αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι τραπέζιο.   
             ii. Γ∆=Α∆+ΒΓ.   
            iii. Το τρίγωνο ΓΟ∆ είναι ορθογώνιο.   
       β) Αν η γωνία Α∆Ε είναι 60ο και η Ο∆ τέµνει τον   
           κύκλο (Ο, R) στο σηµείο Κ, να αποδείξετε ότι το Κ   
           είναι µέσο του ∆Ο. 
 
 
 
29. ∆ίνεται κύκλος (Ο,R) µε διάµετρο ΒΓ. Θεωρούµε σηµείο Α του κύκλου και σχεδιάζουµε το   
        τρίγωνο ΑΒΓ. H προέκταση της ΑΟ τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Ζ. Φέρουµε το ύψος του   
        Α∆, η προέκταση του οποίου τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Ε.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. ΖΓ=ΑΒ=ΒΕ   
            ii. Το τετράπλευρο ΒΕΖΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο.               
        β) Αν Γ̂ =30ο, να αποδείξετε ότι η περίµετρος του   
            τραπεζίου ΒΕΖΓ είναι ίση µε 5R, όπου R η ακτίνα   
            του κύκλου. 
 
 
 
 
30. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) µε ˆ ˆΑ = ∆=90ο, ∆Γ=2ΑΒ και ˆ ˆ3Β = Γ . Φέρνουµε ΒΕ⊥∆Γ   
        που τέµνει τη διαγώνιο ΑΓ στο Μ. Φέρνουµε την ΑΕ που τέµνει τη διαγώνιο Β∆ στο Ν.  
        Να αποδείξετε ότι: 
        α) Γ̂ =45ο.   
        β) Το τετράπλευρο ΑΒΓE είναι παραλληλόγραµµο.   

       γ) ΜΝ=
4

Γ∆
.  

       δ) ΑΕ⊥Β∆. 
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31. Σε τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//Γ∆) ισχύει ΑΒ+Γ∆=Α∆. Αν η διχοτόµος της γωνίας Α τέµνει την   
        ΒΓ στο Ε και την προέκταση της ∆Γ στο Ζ, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ∆ΑΖ είναι ισοσκελές.  
        β) Το Ε είναι το µέσο της ΒΓ  
        γ) Η ∆Ε είναι διχοτόµος της γωνίας ∆ του τραπεζίου. 
 
 
 
 
 
32. ∆ίνεται τραπέζιο Α∆ΕΒ, µε Α∆//ΒΕ, στο οποίο ισχύει ότι ΑΒ=Α∆+ΒΕ, και Ο το µέσον της   

        ∆Ε. Θεωρούµε σηµείο Ζ στην ΑΒ τέτοιο ώστε ΑΖ=Α∆ και ΒΖ=ΒΕ. Αν �∆ΑΖ =φ: 
        α) να εκφράσετε τη γωνία ΑΖ∆ ως συνάρτηση της φ.  
        β) να εκφράσετε τη γωνία ΕΖΒ ως συνάρτηση της φ.  
        γ) να αποδείξετε ότι οι ΟΑ και ΟΒ είναι µεσοκάθετοι   
           των τµηµάτων ∆Ζ και ΖΕ αντίστοιχα.  
 
 
 
 
 
33. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆, µε ΑΒ>Α∆. Θεωρούµε σηµεία Κ, Λ των Α∆ και ΑΒ   
        αντίστοιχα ώστε ΑΚ=ΑΛ. Έστω Μ το µέσο του ΚΛ και η προέκταση του ΑΜ (προς το Μ)    
        τέµνει τη ∆Γ στο σηµείο Ε. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Α∆=∆Ε.   
        β) ΒΓ+ΓΕ=ΑΒ.  

        γ) �ˆ 2Β = ⋅ΑΛΚ . 
 
 
 
 
 
34. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2⋅ΒΓ. Από την κορυφή Α φέρουµε την ΑΕ    
        κάθετη στην ευθεία ΒΓ και Μ, Ν τα µέσα των ΑΒ, ∆Γ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τετράπλευρο ΜΒΓΝ είναι ρόµβος.   
       β) Το τετράπλευρο ΜΕΓΝ είναι ισοσκελές τραπέζιο.   
       γ) Η ΕΝ είναι διχοτόµος της γωνίας ΜΕΓ. 
 
35. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε τη γωνία Α ορθή, και τυχαίο σηµείο ∆ της πλευράς   
        ΑΒ. Έστω Κ, Μ, Ν τα µέσα των Γ∆, ΒΓ, Β∆ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΚΜΝ∆ είναι παραλληλόγραµµο.     
        β) Το τετράπλευρο ΑΚΜΝ είναι ισοσκελές   
             τραπέζιο.   
        γ) Η διάµεσος του τραπεζίου ΑΚΜΝ είναι ίση   

             µε
2

ΑΒ
. 
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36. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε Β̂ =70ο και το ύψος του ΑΕ. Έστω Ζ σηµείο της ΒΓ   
        ώστε ΒΕ=ΕΖ.  
       α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑZΓ∆   
            είναι ισοσκελές  τραπέζιο.   
       β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τραπεζίου   
           ΑΖΓ∆  
       γ) Αν Μ το µέσο του Β∆, να αποδείξετε ότι   

          ΕΜ=
2

ΑΓ
.  

 
 
37. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε Α̂ =90ο και Γ̂ =30ο. Φέρουµε το ύψος του Α∆ και τη   
        διάµεσο του ΑΜ. Από το Γ φέρουµε κάθετη στην ευθεία ΑΜ, θ οποία την τέµνει στο Ε.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΜΒ είναι ισόπλευρο.   

        β) ΜΕ=Μ∆=
4

ΒΓ
.   

        γ) Το Α∆ΕΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
38. α) Σε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ θεωρούµε Κ, Λ, Μ, Ν τα µέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ,   
            Γ∆, ∆Α αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ρόµβος.  
        β) Σε ένα τετράπλευρο ΑΒΓ∆ τα µέσα Κ, Λ, Μ, Ν των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, Γ∆, ∆Α   
            αντίστοιχα είναι κορυφές ρόµβου. Για να σχηµατίζεται ρόµβος το ΑΒΓ∆ πρέπει να είναι   
             ισοσκελές τραπέζιο; Να αιτιολογήσετε πλήρως τη θετική ή αρνητική απάντηση σας. 
 
 
39. Θεωρούµε κύκλο κέντρου Ο, µε διάµετρο ΒΓ. Από σηµείο Α του κύκλου φέρουµε την   
       εφαπτοµένη (ε) του περιγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ. Από τα σηµεία Β και Γ   
       φέρουµε τα τµήµατα Β∆ και ΓΕ κάθετα στην ευθεία (ε). 
       α) Να αποδείξετε ότι ΒΑ και ΓΑ είναι διχοτόµοι των   
            γωνιών ∆ΒΓ και ΕΓΒ αντίστοιχα.  
       β) Αν ΑΖ είναι ύψος του τριγώνου ΑΒΓ να   
            αποδείξετε ότι Α∆=ΑΕ=ΑΖ. 
       γ) Να αποδείξετε ότι Β∆+ΓΕ=ΒΓ. 
 
 
 
 
 
40. ∆ίνεται τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆ και ΑΒ=Α∆+ΒΓ. Αν η διχοτόµος της γωνίας ∆ τέµνει   
        την ΑΒ στο σηµείο Μ, να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο Α∆Μ είναι ισοσκελές.   
        β) Το τρίγωνο ΜΒΓ είναι ισοσκελές.   
        γ) Η ΓΜ είναι διχοτόµος της γωνίας Γ του   
             τραπεζίου. 
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41. Σε µια ευθεία (ε) θεωρούµε διαδοχικά τα σηµεία Α, Β, Γ έτσι ώστε ΑΒ=2ΒΓ και στο ίδιο   
        ηµιεπίπεδο θεωρούµε ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΒΓΕ. Αν Η είναι το µέσο του Α∆ και η   
        ευθεία ∆Ε τέµνει την ευθεία (ε) στο σηµείο Ζ να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΒΗ∆Ε είναι ορθογώνιο.  
        β) Το τρίγωνο ΓΖΕ είναι ισοσκελές.   
        γ) Το τετράπλευρο ΗΕΓΑ είναι ισοσκελές   
            τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
42. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και Κ το σηµείο τοµής των διαγωνίων του. Φέρουµε ΑΗ   
         κάθετη στην Β∆ και στην προέκταση της ΑΗ (προς το Η) θεωρούµε σηµείο Ε τέτοιο ώστε   
         ΑΗ=ΗΕ. Να αποδείξετε ότι:  
         α) Το τρίγωνο ΑΚΕ είναι ισοσκελές.   
         β) Το τρίγωνο ΑΕΓ είναι ορθογώνιο.   
         γ) Το τετράπλευρο ∆ΒΓΕ είναι ισοσκελές    
              τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
43. Στο παρακάτω τετράπλευρο ΑΒΓ∆ ισχύουν: Α∆=ΒΓ, ΑΓ=Β∆, και ΑΒ<Γ∆ .  
        α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΟΒ και ∆ΟΓ είναι   
             ισοσκελή.  
        β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι   
            τραπέζιο.  
        γ) Αν επιπλέον ισχύει ότι Γ∆=3ΑΒ και Κ, Λ τα   
            µέσα των διαγωνίων Β∆ και ΑΓ αντίστοιχα,   
            να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΛΚ   
            είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
44. Από εξωτερικό σηµείο Ρ ενός κύκλου κέντρου Ο φέρουµε τα εφαπτόµενα τµήµατα ΡΑ, ΡΒ   
        και τη διακεντρική ευθεία ΡΟ που τέµνει τον κύκλο στα σηµεία ∆ και Γ αντίστοιχα. Η   
        εφαπτοµένη του κύκλου στο σηµείο Γ τέµνει τις προεκτάσεις των ΡΑ και ΡΒ στα σηµεία Ε   
        και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  

        α) � �∆ΑΡ = ∆ΒΡ .   
        β) ΕΑ=ΖΒ.  
        γ) Το τετράπλευρο ΑΒΖΕ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
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45. Στο τρίγωνο ΑΒΓ η Βx είναι διχοτόµος της γωνίας Β και η Βy διχοτόµος της εξωτερικής   
        γωνίας Β. Αν ∆ και Ε είναι οι προβολές της κορυφής Α του τριγώνου ΑΒΓ στην Βx και Βy   
        αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τετράπλευρο Α∆ΒΕ είναι   
           ορθογώνιο.   
       β) Η ευθεία Ε∆ είναι παράλληλη προς τη   
           ΒΓ και διέρχεται από το µέσο Μ της ΑΓ.   
       γ) Το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπέζιο και η   

           διάµεσος του είναι ίση µε 
3

4

α
, όπου α=ΒΓ. 

 
 
 
 
46. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και έστω Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων ΑΓ και Β∆.   
        Φέρνουµε την ΑΕ κάθετη στην διαγώνιο Β∆. Εάν Ζ είναι το συµµετρικό του Α ως προς την   
        διαγώνιο Β∆, τότε να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο Α∆Ζ είναι ισοσκελές.   
        β) ΖΓ=2ΟΕ.   
        γ) Το Β∆ΖΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
47. ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆. Στην προέκταση της πλευράς ΑΒ παίρνουµε τµήµα   
        ΒΕ=ΑΒ και στην προέκταση της πλευράς Α∆ τµήµα ∆Ζ=Α∆.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. Τα τετράπλευρα Β∆ΓΕ και Β∆ΖΓ είναι παραλληλόγραµµα.   
             ii. Τα σηµεία Ε, Γ και Ζ είναι συνευθειακά.   

        β) Αν Κ και Λ είναι τα µέσα των ΒΕ και ∆Ζ αντίστοιχα, τότε ΚΛ//∆Β και ΚΛ=
3

2
∆Β.  

 
 
 
48. ∆ίνεται το τρίγωνο ΑΒΓ µε γωνία Β̂ =60ο. Φέρνουµε τα ύψη Α∆ και ΓΕ που τέµνονται στο   
        Η. Φέρνουµε την ΚΖ διχοτόµο της γωνίας ΕΗΑ και ΘΗ κάθετο στο ύψος Α∆. Να   
        αποδείξετε ότι:  
        α) Για το τµήµα ΖΕ ισχύει ΖΗ=2ΕΖ.   
        β) Το τρίγωνο ΘΖΗ είναι ισόπλευρο.   
        γ) Το τετράπλευρο ΘΗΚΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121



 
49. Σε τρίγωνο ΑΒΓ οι διχοτόµοι των γωνιών Β και Γ τέµνονται στο ∆. Η εξωτερική διχοτόµος   

        της Β τέµνει την προέκταση της Γ∆ στο Ε. ∆ίνεται ότι � �70 2ο
ΑΒΕ = = ⋅ΓΕΒ .  

        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ. 
        β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΓΒΕ είναι   
             τραπέζιο.  
        γ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒΕ είναι  
            ισοσκελές  
 
 
 
 
 
 

50. Έστω ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//∆Γ) µε ˆ ˆB 2= Γ  και ΑΒ=ΒΓ=Α∆=
2

Γ∆
. Φέρουµε τη   

        διχοτόµο της γωνίας Β, η οποία τέµνει το ∆Γ στο Κ και η κάθετη από το Κ προς το ΒΓ το   
       τέµνει στο Μ.  
       α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του ΑΒΓ∆.  
       β) Να αποδείξετε ότι: 
            i. Το τετράπλευρο ΑΒΚ∆ είναι ρόµβος.   
           ii. Το σηµείο Μ είναι το µέσο του ΒΓ.  
 
 
 
 
51. Έστω τετράγωνο ΑΒΓ∆ και Μ το µέσο της πλευράς ∆Α . Προεκτείνουµε το τµήµα ∆Α   

        (προς την πλευρά του Α) κατά τµήµα ΑΝ=
2

Α∆
. Φέρουµε τα τµήµατα ΓΜ και ΒΝ και   

        θεωρούµε τα µέσα τους Κ και Λ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΜΝΒΓ είναι παραλληλόγραµµο.  
        β) Το τετράπλευρο Α∆ΚΛ είναι παραλληλόγραµµο.  
        γ) Το τετράπλευρο ΑΜΚΛ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
 
 
52. Έστω παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ=2ΒΓ. Στην προέκταση του ΒΓ (προς το Γ)   
       θεωρούµε τµήµα ΓΖ=ΒΓ. Θεωρούµε σηµείο Ε στη ΑΒ, τέτοιο ώστε ΕΓ=ΓΒ. Να αποδείξετε   
       ότι:  
       α) Η γωνία ΒΕΖ είναι ορθή.   
       β) Το τετράπλευρο ΑΕΓ∆ είναι ισοσκελές τραπέζιο  
       γ) Το τετράπλευρο ΑΓΖ∆ είναι παραλληλόγραµµο. 
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53. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε ΑΒ//Γ∆ και Α∆=ΒΓ=ΑΒ. Φέρουµε τµήµατα ΑΕ και   
        ΒΖ κάθετα στις διαγώνιες Β∆ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα σηµεία Ζ και Ε είναι µέσα των διαγωνίων ΑΓ και Β∆ αντίστοιχα.   
        β) ΑΕ=ΒΖ.   
        γ) Το τετράπλευρο ΑΕΖΒ είναι ισοσκελές      
            τραπέζιο.   
        δ) Η Β∆ είναι διχοτόµος της γωνίας ∆. 
 
 
 
 
54. ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ (ΑΒ//∆Γ) και Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων του. Η   
        ΑΓ είναι κάθετη στην Α∆ και η Β∆ είναι κάθετη στην ΒΓ. Θεωρούµε τα µέσα Μ, Ε και Ζ   
        των Γ∆, Β∆ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε    
        ότι:  
       α) ΜΕ=ΜΖ.   
       β) Η ΜΖ είναι κάθετη στην ΑΓ.   
       γ) Τα τρίγωνα Μ∆Ε και ΜΖΓ είναι ίσα.  
       δ) Η ΟΜ είναι µεσοκάθετη του ΕΖ. 
    
 
 
55. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε Αδ τη διχοτόµο της γωνίας Α. Η µεσοκάθετος (µ) της πλευράς ΒΓ   
        τέµνει την Αδ στο σηµείο ∆. Από το ∆ φέρνουµε τις Ε∆ και Η∆ κάθετες στις ΑΒ και ΑΓ    
        αντίστοιχα.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
              i. ΒΕ=ΓΖ .   
             ii. Το τετράπλευρο ΒΖΓΕ είναι ισοσκελές   
                  τραπέζιο.   
       β) Κάποιος µαθητής έκανε τον εξής συλλογισµό:  
             «Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΑΓ∆ έχουν:  
             1. Α∆ κοινή  
             2. Β∆=Γ∆ λόγω µεσοκαθέτου.  

             3. � �ΒΑ∆ = ΓΑ∆  λόγω διχοτόµου.  
           Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα σύµφωνα µε το κριτήριο   
          Π-Γ-Π»  
           Έχει δίκιο ή όχι ο µαθητής; Να δικαιολογήσετε   
            την απάντηση σας. 
 
 
56. ∆ίνονται δυο ίσα ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και ΑΒ∆ (ΑΒ=Α∆), τέτοια ώστε οι   
        πλευρές τους ΑΓ και Β∆ να είναι κάθετες. Τα σηµεία Κ και Λ είναι τα µέσα των τµηµάτων   
        Α∆ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Ε∆=ΕΓ.   
        β) ∆Γ//ΑΒ.   
        γ) Το τρίγωνο ΕΚΛ είναι ισοσκελές και ΚΛ//ΑΒ. 
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57. Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Α∆ διάµεσος. Στο τµήµα Α∆ θεωρούµε   
        τυχαίο σηµείο Κ από το οποίο φέρνουµε τα τµήµατα ΚΖ και ΚΕ κάθετα στις ΑΒ και ΑΓ   
        αντίστοιχα. 
        α) Να αποδείξετε ότι: 
               i. Τα τρίγωνα ΑΒΚ και ΑΓΚ είναι ίσα. 
              ii. Το τρίγωνο ΖΚΕ είναι ισοσκελές.  
             iii. Το τετράπλευρο ΖΕΓΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο.  
       β) Ένας µαθητής στο (αi.) ερώτηµα έδωσε την εξής   
            απάντηση: 
          «Το τµήµα Α∆ είναι διάµεσος στη βάση ισοσκελούς 
            άρα ύψος και διχοτόµος του τριγώνου και   
           µεσοκάθετος του ΒΓ. Οπότε και το τρίγωνο  ΒΚΓ είναι   
           ισοσκελές. 
            Τα τρίγωνα ΑΒΚ και ΑΓΚ έχουν: 
            1. ΒΚ=ΚΓ. 

            2. � �BAK AK= Γ  επειδή ΑΚ διχοτόµος της Α.  

            3. � �ΑΒΚ = ΑΓΚ  ως διαφορές ίσων γωνιών   
               ισοσκελών τριγώνων. 
       Άρα τα τρίγωνα είναι ίσα βάση του κριτηρίου Γ-Π-Γ» 
      Ο καθηγητής είπε ότι η απάντηση του είναι ελλιπής.   
      Να συµπληρώσετε την απάντηση του µαθητή ώστε  να ικανοποιεί το κριτήριο Γ-Π-Γωνία   
      διατηρώντας τις πλευρές ΒΚ και ΚΓ. 
 
 
 
58. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ και το ύψος του ΑΗ. Αν ∆, Ε και Ζ είναι τα µέσα των      
       ΑΒ, ΑΓ και ΒΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :  
       α) το τετράπλευρο ∆ΕΖΗ είναι ισοσκελές τραπέζιο.   
       β) οι γωνίες Η∆Ζ και ΗΕΖ είναι ίσες .   
       γ) οι γωνίες Ε∆Ζ και ΕΗΖ είναι ίσες. 
 
 
59. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ<ΑΓ. Από το Β φέρουµε κάθετη στην διχοτόµο ΑΜ   
        της γωνίας Α, η οποία τέµνει την ΑΜ στο Η και την ΑΓ στο ∆. Στην προέκταση της ΑΗ   
        θεωρούµε σηµείο Ζ τέτοιο ώστε ΑΗ=ΗΖ και έστω Θ το µέσο της πλευράς ΒΓ.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) το τετράπλευρο ΑΒΖ∆ είναι ρόµβος.   
        β) το τετράπλευρο ΗΒΖΘ είναι τραπέζιο.   
        γ) η διάµεσος του τραπεζίου ΗΒΖΘ είναι ίση   

           µε  
4

ΑΒ+ ΑΓ
.  
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60. Έστω ΑΒΓ∆ ορθογώνιο µε ΑΒ>ΒΓ τέτοιο ώστε οι διαγώνιοί του να σχηµατίζουν γωνία   
        60°. Από το ∆ φέρουµε ∆Μ κάθετη στην ΑΓ.  
        α) Να αποδείξετε ότι:  
             i. το σηµείο Μ είναι µέσο του ΑΟ όπου Ο το κέντρο του ορθογωνίου.  

            ii. ΑΜ=
4

ΑΓ
.  

       β) Αν από το Γ φέρουµε ΓΝ κάθετη στη Β∆, να αποδείξετε ότι το ΜΝΓ∆ είναι ισοσκελές   
            τραπέζιο. 
 
61. Έστω τρίγωνο ΑΒΓ µε ∆ και Ε τα µέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, Α∆=9, ΕΓ=10   
       και ΒΓ=30 .  
       α) Να υπολογίσετε την περίµετρο του τριγώνου ΑΒΓ.   
       β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆ΕΓΒ είναι   
            τραπέζιο.   
       γ) Να υπολογίσετε το µήκος x του τµήµατος ∆Ε. 
 

 
 
 
 
 
62. Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήµατος τα σηµεία ∆ και Ε είναι τα µέσα των πλευρών   
      ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, ΑE=8 , Ε∆=9 και ∆Β=10 .  
      α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ∆ΕΓΒ είναι   
           τραπέζιο.   
      β) Να υπολογίσετε το µήκος της πλευράς ΒΓ.   
      γ) Να συγκρίνετε τις περιµέτρους του τριγώνου ΑΒΓ   
          και του τετράπλευρου ∆ΕΓΒ. 
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1. Στο σχήµα που ακολουθεί, η Αx είναι εφαπτοµένη του κύκλου (Ο, ρ) σε σηµείο του Α και   

     επιπλέον ισχύουν �xΓΑ =850 και �BA∆ =400. 

     α) Να αποδείξετε ότι 1Β̂ =45°. 

     β) Να υπολογίσετε τη γωνία φ. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Στο ακόλουθο σχήµα, η εφαπτοµένη του κύκλου στην κορυφή Α του τριγώνου ΑΒΓ 
     σχηµατίζει γωνία φ=30ο µε την πλευρά ΑΒ. Αν το µέτρο του τόξου Β∆Γ είναι 160ο, 
     α) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.  
     β) να βρείτε το µέτρο του τόξου ΑΕΓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Σε ηµικύκλιο διαµέτρου ΑΒ προεκτείνουµε την ΒΑ προς το µέρος του Α και παίρνουµε ένα    
      σηµείο Γ. Θεωρούµε Ε ένα σηµείο του ηµικυκλίου και έστω ∆ το σηµείο τοµής του   

      τµήµατος ΓΕ µε το ηµικύκλιο. Αν το τµήµα Γ∆ ισούται µε το ΟΒ και η γωνία �ΒΟΕ =45ο , να   

      υπολογίσετε τη γωνία � x∆ΓΟ = .  
 
 
 
 
 
 
 

4. Στο ακόλουθο σχήµα η επίκεντρη γωνία �ΒΟ∆  είναι 120ο   

      και η γωνία �ΓΒΑ  είναι 15ο.  
      α) Να υπολογίσετε τη γωνία ΒΓ∆.   
      β) Να αποδείξετε ότι η γωνία ω είναι 45ο. 
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5. Σε κύκλο κέντρου Ο δίνονται οι χορδές ΑΒ και Α∆ τέτοιες ώστε η γωνία �ΒΑ∆  να είναι 44ο.      
      Θεωρούµε τυχαίο σηµείο Γ του κύκλου και   
      σχηµατίζουµε το τετράπλευρο ΒΓ∆Ο. 
      α) Να υπολογίσετε τη γωνία x.  
      β) Να αποδείξετε ότι η γωνία y είναι 136ο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούµε τρεις διαδοχικές ίσες γωνίες ΑΟΒ, ΒΟΓ και ΓΟΑ .  
      α) Να αποδείξετε ότι η προέκταση της ακτίνας ΑΟ διχοτοµεί   
           τη γωνία ΒΟΓ.   
      β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ ως προς τις πλευρές   
           του.   
      γ) Αν µε κέντρο Ο και ακτίνα ΟΚ όπου Κ το µέσο της   
           ακτίνας ΟΑ, γράψουµε έναν άλλο κύκλο που θα τέµνει   
          τις ακτίνες ΟΒ και ΟΓ στα σηµεία Λ και Μ αντίστοιχα,   
          τότε τα τόξα ΚΜ και ΑΒ είναι ίσα; ∆ικαιολογήστε την   
          απάντησή σας. 
 
 
 
7. Θεωρούµε κύκλο διαµέτρου ΒΓ. Φέρουµε την εφαπτοµένη του κύκλου σε σηµείο του Α   
        ώστε να σχηµατίζει µε τη χορδή ΑΓ γωνία 45ο. Φέρουµε επίσης µια παράλληλη ευθεία στη   
        ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο ∆ και την ΑΓ στο Ε. 
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΓ.  
        β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΒΓΕ∆ είναι   
            ισοσκελές τραπέζιο και να υπολογίσετε τις γωνίες   
            του. 
 
 
 
 
 
8. ∆ίνονται δυο ίσοι κύκλοι (Ο,ρ) και (Κ,ρ) µε ΟΚ=ρ, οι οποίοι τέµνονται στα σηµεία Α 
        και ∆. 
        α. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΟΑΚ είναι   
            ισόπλευρο.  
        β. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΒΑΚ. 
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9. Στο παρακάτω σχήµα η ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου (O,ρ) στο σηµείο Γ.  
       α) Να υπολογίσετε τις γωνίες x, y και ω δικαιολογώντας σε κάθε περίπτωση την απάντηση   
            σας.  
       β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΟΑΓ ως προς   
            τις πλευρές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Έστω κύκλος κέντρου Κ, µια διάµετρος του ΒΓ και σηµείο Α του κύκλου τέτοιο ώστε   
        ΒΑ=ΚΓ. Αν ∆ τυχαίο σηµείο του κύκλου διαφορετικό των Β και Γ.  
        α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΒΚΑ είναι ισόπλευρο.  
        β) να υπολογίσετε την γωνία Β∆Α.  
        γ) να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ . 
 
 
 
 
 
 
 
11. Έστω κύκλος κέντρου Ο και διαµέτρου ΒΓ. Θεωρούµε τα σηµεία Α και ∆ του κύκλου   
        εκατέρωθεν της ΒΓ, τέτοια ώστε το τόξο Β∆ να είναι διπλάσιο του τόξου ∆Γ.  
        Να υπολογίσετε:  
        α) το µέτρο x του τόξου Γ∆.  
        β) τη γωνία ΒΟ∆.   
        γ) τη γωνία ΒΑ∆. 
 
 
 
 
 
 
 
12. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο Ο, και έστω ΑΒ µια διάµετρος του, Γ το µέσο του ενός 
        ηµικυκλίου του και ∆ τυχαίο σηµείο του άλλου. Στην προέκταση της ∆Β (προς το Β). 
        θεωρούµε σηµείο Ε ώστε ΒΕ=Α∆. 
       α) Να αποδείξετε ότι: 
             i. Τα τρίγωνα Α∆Γ και ΒΕΓ είναι ίσα.  
            ii. Η Γ∆ είναι κάθετη στην ΓΕ.  
       β) Να αιτιολογήσετε γιατί, στην περίπτωση που το   
            σηµείο ∆ είναι το αντιδιαµετρικό του Γ, η ΓΕ   
            είναι εφαπτοµένη του κύκλου. 
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13. ∆ύο κύκλοι (Κ,ρ), (Λ,R) τέµνονται σε δύο σηµεία Α, Β. Αν Γ και ∆ είναι τα αντιδιαµετρικά   
        σηµεία του Α στους δύο κύκλους, τότε να αποδείξετε ότι: 

       α) �ΑΒΓ=90o.  
       β) τα σηµεία Γ, Β, ∆ είναι συνευθειακά.  
       γ) το τετράπλευρο µε κορυφές τα σηµεία Κ, Λ, Γ, ∆   
           είναι τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
14. ∆ίνεται το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ που είναι εγγεγραµµένο στον κύκλο µε κέντρο Ο 
         και ακτίνα ρ. Τα τµήµατα ΓΖ και ΒΖ είναι τα εφαπτόµενα τµήµατα του κύκλου στα 
         σηµεία Γ και Β αντίστοιχα. Αν το τµήµα ΘΗ είναι κάθετο στο τµήµα ΑΖ στο Ζ , να 
         αποδείξετε ότι: 
         α) Το τρίγωνο ΖΒΓ είναι ισόπλευρο.  
         β) Το τετράπλευρο ΑΓΖΒ είναι ρόµβος.  
         γ) Το τετράπλευρο ΒΓΗΘ είναι τραπέζιο, µε   
             ΒΘ=ΒΖ και ΘΗ=2⋅ΒΓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Σε κύκλο κέντρου Ο θεωρούµε τα ίσα τόξα ΑΒ και ΑΓ, το καθένα ίσο µε 120ο. Έστω ∆ και   
        Ε τα µέσα των τόξων ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο.   
        β) Τα τρίγωνα ΑΖ∆ και ΑΗΕ είναι ίσα και να υπολογίσετε τις   
             γωνίες τους.  
        γ) Η χορδή ∆Ε τριχοτοµείται από τις χορδές ΑΒ και ΑΓ. 
 
 
 
 
 
 
16. ∆ίνεται κύκλος (Ο,R) µε διάµετρο ΑΒ και δυο ευθείες ε1, ε2 εφαπτόµενες του κύκλου στα   
        άκρα της διαµέτρου ΑΒ. Έστω ότι, µια τρίτη ευθεία ε εφάπτεται του κύκλου σε ένα σηµείο   
        του Ε και τέµνει τις ε1 και ε2 στα ∆ και Γ αντίστοιχα.  
        α) Αν το σηµείο Ε δεν είναι το µέσο του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι:  
              i. Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι τραπέζιο.   
             ii. Γ∆=Α∆+ΒΓ.   
        β) Αν το σηµείο Ε βρίσκεται στο µέσον του τόξου ΑΒ, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο   
             Α∆ΓΒ είναι ορθογώνιο. Στην περίπτωση αυτή να εκφράσετε την περίµετρο του  
             ορθογωνίου Α∆ΓΒ ως συνάρτηση της ακτίνας R του κύκλου. 
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17. Έστω ότι ο κύκλος (Ο, ρ) εφάπτεται των πλευρών του τριγώνου ΡΓΕ στα Α, ∆ και Β.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  
            i. ΡΓ=Γ∆+ΑΡ.  
           ii. ΡΓ−Γ∆=ΡΕ−∆Ε.  
       β) Αν ΑΓ=ΒΕ, να αποδείξετε ότι  
            i. Το τρίγωνο ΡΓΕ είναι ισοσκελές.   
           ii. Τα σηµεία Ρ, Ο και ∆ είναι συνευθειακά.  
 
 
 
18. Θεωρούµε κύκλο κέντρου Ο και εξωτερικό σηµείο του Ρ. Από το Ρ φέρνουµε τα   
        εφαπτόµενα τµήµα ΡΑ και ΡΒ. Η διακεντρική ευθεία ΡΟ τέµνει τον κύκλο στο σηµείο Λ. Η     
        εφαπτόµενη του κύκλου στο Λ τέµνει τα ΡΑ και ΡΒ στα σηµεία Γ και ∆ αντίστοιχα.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) το τρίγωνο ΡΓ∆ είναι ισοσκελές.   
        β) ΓΑ= ∆Β.   
        γ) η περίµετρος του τριγώνου ΡΓ∆ είναι ίση µε ΡΑ+ΡΒ. 
 
 

19. Από σηµείο Μ εξωτερικό κύκλου (Ο,ρ) φέρνουµε τις εφαπτόµενες ΜΑ και ΜΒ του   
        κύκλου. Αν Γ είναι το συµµετρικό σηµείο του κέντρου Ο ως προς την ΜΒ, να αποδείξετε   
        ότι:  
        α) ΜΑ=ΜΒ=ΜΓ   

        β)� �AM 3Γ = ΒΜΓ  
        γ) το τετράπλευρο ΑΜΒΟ είναι εγγράψιµο σε κύκλο και  
             να προσδιορίσετε το κέντρο του  κύκλου. 
 
 
 
 

20. ∆ίνεται κύκλος (Ο, R) και µια επίκεντρη γωνία του �ΑΟΒ=120ο. Οι εφαπτόµενες του   
        κύκλου στα σηµεία Α και Β τέµνονται στο σηµείο Ρ. Θεωρούµε σηµείο Μ του τόξου ΑΒ   
        και φέρουµε τις χορδές ΑΜ και ΒΜ, οι οποίες   
        προεκτεινόµενες τέµνουν τις ΡΒ και ΡΑ και στα   
        σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τρίγωνο ΑΡΒ είναι ισόπλευρο.  

        β) � �ΜΑΒ+ΜΒΑ =60ο.  
        γ) Τα τρίγωνα ΑΒ∆ και ΡΕB είναι ίσα.  
 
 
 
 
 
21. ∆ίνεται ηµικύκλιο διαµέτρου ΑΒ και δύο χορδές του ΑΓ και Β∆, οι οποίες τέµνονται στο   
        σηµείο Ε. Φέρουµε. EZ⊥AB. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Οι γωνίες ∆ΑΓ και ∆ΒΓ είναι ίσες.   
        β) Τα τετράπλευρα Α∆ΕΖ και ΕΖΒΓ είναι   
             εγγράψιµα.   

        γ) Η ΕΖ είναι διχοτόµος της γωνίας �∆ΖΓ . 

130



22. ∆ύο κύκλοι (Ο,ρ1), (Κ,ρ2) εφάπτονται εξωτερικά στο Ν. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στους   
        δυο κύκλους στα σηµεία Α, Β αντίστοιχα. Η κοινή εφαπτοµένη των κύκλων στο Ν τέµνει   
        την (ε) στο Μ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το Μ είναι µέσον του ΑΒ.   

        β) �ΟΜΚ =90ο.   

        γ) �ΑΝΒ=90ο.  
 
 
 
 
 
 
 
23. Έστω κύκλος (Ο, ρ) και Ε το µέσον του τόξου του ΒΓ. Μια ευθεία (ε) εφάπτεται στο κύκλο   
        στο Ε. Οι προεκτάσεις των ΟΒ, ΟΓ τέµνουν την ευθεία (ε) στα σηµεία Ζ και Η αντίστοιχα .   
        Να αποδείξετε ότι :  
        α) ΒΓ//ΖΗ   
        β) ΟΖ=ΟΗ   
        γ) Αν Β είναι το µέσον της ΟΖ: 

             i. να αποδείξετε ότι �
�

4

ΖΟΗ
ΒΕΖ = .  

            ii. να υπολογίσετε τις γωνίες του   
                 τριγώνου ΖΟΗ.  
 
 
24. Έστω Α, Β, Γ συνευθειακά σηµεία µε ΑΒ=2ΒΓ. Θεωρούµε το µέσο Μ της ΑΒ. Προς το   
        ίδιο ηµιεπίπεδο κατασκευάζουµε τα ισόπλευρα τρίγωνα Α∆Β, ΒΕΓ. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Το τετράπλευρο Α∆ΕΒ είναι τραπέζιο (Α∆//ΒΕ).  
       β) Τα τρίγωνα ∆ΜΒ, ∆ΕΒ είναι ίσα.   
       γ) Το τετράπλευρο ∆ΜΒΕ είναι εγγράψιµο. 
 
 
 
 
 
25. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ. Κατασκευάζουµε εξωτερικά του τριγώνου τα ισόπλευρα   
        τρίγωνα ΑΕΒ, ΑΓ∆. Ονοµάζουµε Ζ το σηµείο τοµής των ευθυγράµµων τµηµάτων Β∆, ΓΕ.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα τρίγωνα ΑΕΓ και ΑΒ∆ είναι ίσα και να   
            γράψετε τα ζεύγη των ίσων γωνιών  
        β) Τα τετράπλευρα ΑΖΓ∆, ΑΖΒΕ είναι   
            εγγράψιµα.  
        γ) Η γωνία ΒΖΓ είναι 120ο. 
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26. ∆ίνεται ορθή γωνία �xOy =90ο και Α, Β σηµεία των ηµιευθειών Οy, Ox, µε ΟΑ=ΟΒ. Η (ε)   
        είναι ευθεία που διέρχεται από την κορυφή Ο και αφήνει τις ηµιευθείες Ox, Oy στο ίδιο   
        ηµιεπίπεδο. Η κάθετος από το σηµείο Α στην (ε) την τέµνει στο ∆ και η κάθετος από το   
        σηµείο Β στην (ε) την τέµνει στο Ε.  
        Να αποδείξετε ότι:  
        α) Τα τρίγωνα ΟΑ∆ και ΟΕΒ είναι ίσα. 
        β) Α∆+ΒΕ=∆Ε.   

        γ) ΜΝ=
2

∆Ε
, όπου ΜΝ είναι το ευθύγραµµο   

           τµήµα που ενώνει τα µέσα των ∆Ε και ΑΒ.             
        δ) Το τρίγωνο ∆ΜΕ είναι ορθογώνιο ισοσκελές. 
 
 
 
 
27. Θεωρούµε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και τα σηµεία ∆ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ   
        αντίστοιχα, ώστε να είναι Α∆=ΓΕ. Έστω Ο το σηµείο τοµής των Γ∆ και ΒΕ.  
        α) Να αποδείξτε ότι:  

             i. � �ΒΕΓ = Γ∆Α .  

            ii. �ΒΟΓ =120ο. 
       β) Να εξετάσετε αν το τετράπλευρο ΑΕΟ∆ είναι   
           εγγράψιµο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση  
           σας. 
 
 
 
 
 
 
 
28. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ=ΑΓ και Α∆, ΒΕ τα ύψη του. Να αποδείξετε ότι:  
        α) ΒΓ=2Ε∆.  

        β) �
ˆ

2

Α
ΒΕ∆ = . 

       γ) Το τετράπλευρο ΑΕ∆Β είναι εγγράψιµο.   

       δ) � �ΑΒΕ = Α∆Ε .  
 
 
 
29. ∆ίνονται ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ∆ΒΓ µε Â = ∆̂=90ο  και Μ, Ν τα µέσα των ΒΓ και   
         Α∆ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
         α) ΑΜ=Μ∆.  
         β) Η ΜΝ είναι κάθετη στην Α∆.   

         γ) � �ΓΒ∆ = ΓΑ∆ .  
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30. ∆ίνεται κύκλος µε κέντρο Ο και ακτίνα ρ. Έστω σηµείο Α εξωτερικό του κύκλου και τα   

        εφαπτόµενα τµήµατα ΑΒ και ΑΓ ώστε να ισχύει �ΒΑΓ =60ο. Έστω ότι η εφαπτοµένη του   
        κύκλου στο ∆ τέµνει τις ΑΒ και ΑΓ στα Ε και Ζ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
        α) Το τετράπλευρο ΑΒΟΓ είναι εγγράψιµο µε    
             ΟΑ=2ΟΒ.   
        β) Το τρίγωνο ΑΕΖ είναι ισόπλευρο.   
        γ) 2ΖΒ=ΑΖ.  
        δ) Το τετράπλευρο ΕΖΒΓ είναι ισοσκελές τραπέζιο. 
 
 
 
 
 
31. ∆ίνεται κύκλος (Ο, ρ) και ΑΓ µια διάµετρος του. Θεωρούµε τις χορδές Α∆=ΒΓ. Έστω Κ   
        και Λ τα µέσα των χορδών ∆Γ και ΒΓ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:  
       α) Οι χορδές ΑΒ και ∆Γ είναι παράλληλες.   
       β) Το τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο.   
       γ) Η Β∆ είναι διάµετρος του κύκλου.   
       δ) Το τετράπλευρο ΟΛΓΚ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. 
 
 
 
 
 
 
 
32. Στις πλευρές Αx' και Ax γωνίας x'Ax θεωρούµε σηµεία Β και Γ ώστε ΑΒ=ΑΓ. Οι κάθετες   
        στις Αx' και Αx στα σηµεία Β και Γ αντίστοιχα, τέµνονται στο ∆. Αν οι ηµιευθείες Ay και   
        Az χωρίζουν τη γωνία x'Ax σε τρεις ίσες γωνίες και   
        τέµνουν τις Β∆ και ∆Γ στα σηµεία Ε και Ζ   
        αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 
        α) Το τρίγωνο EAZ είναι ισοσκελές.  
        β) Το ∆ ανήκει στη διχοτόµο της γωνίας x'Ax.  
        γ) Οι γωνίες ΓΒ∆ και ΓΑ∆ είναι ίσες. 
 
  
 
 
 
 
33. ∆ίνεται τετράπλευρο ΑΒΓ∆ και ο περιγεγραµµένος κύκλος (Ο,ρ) ώστε η διαγώνιος του ∆Β   
        να είναι διάµετρος του κύκλου. Η γωνία Β είναι διπλάσια της γωνίας ∆ και οι πλευρές ΑΒ   
        και ΒΓ είναι ίσες. Φέρουµε κάθετη στη Β∆ στο Ο, η οποία τέµνει τις πλευρές Α∆ και Γ∆         
        στα Ε και Ζ αντίστοιχα.  
        α) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετράπλευρου ΑΒΓ∆.   
        β) Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ∆ΑΒ και ∆ΓΒ.  
        γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΓΟ είναι ρόµβος.   
        δ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΒΟΕ είναι   
            εγγράψιµο σε κύκλο. 
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34. ∆ίνονται τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ ( Α̂ =90o) και ∆ΒΓ ( ∆̂=90ο) (όπου Α και ∆   
        εκατέρωθεν της ΒΓ) και το µέσο Μ της ΒΓ. Να αποδείξετε ότι:  
        α) το τρίγωνο ΑΜ∆ είναι ισοσκελές.   

        β) � �2ΑΜ∆ = ΑΓ∆ .  

        γ) � �ΓΒ∆ = ΓΑ∆ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) φέρουµε τη διχοτόµο του Α∆. ‘Έστω ∆Κ και ∆Ρ οι   
        προβολές του ∆ στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Η κάθετη της ΒΓ στο σηµείο ∆ τέµνει την   
        πλευρά ΑΓ στο Ε και την προέκταση της πλευράς ΑΒ (προς το Β) στο σηµείο Ζ.  
       α) Να αποδείξετε ότι:  

            i. �Β̂ = ∆ΕΓ .   
           ii. ∆Ε=∆Β   
       β) Να υπολογίσετε τη γωνία ∆ΓΖ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α̂ =90ο) έχουµε ότι Β̂ =30ο. Φέρουµε το ύψος ΑΗ και τη   
        διάµεσο ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ. Από την κορυφή Β φέρνουµε κάθετη στη διάµεσο ΑΜ, η   
        οποία την τέµνει στο σηµείο Ε όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Να αποδείξετε ότι:  

       α) ΒΕ=
2

ΑΒ
.   

       β) ΑΗ=ΒΕ.   
       γ) το τετράπλευρο ΑΗΕΒ είναι εγγράψιµο  
       δ) ΕΗ//ΑΒ. 
 
 
 
 
 
37. ∆ίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραµµένο σε κύκλο (Ο,R). Έστω σηµείο ∆ του τόξου   
        ΑΒ τέτοιο ώστε ∆Β⊥ΒΓ.  
        α) Να αποδείξετε ότι Α∆⊥ΑΓ.   
        β) Έστω Η το ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο Α∆ΒΗ   
            είναι παραλληλόγραµµο.   

       γ) Αν Μ το µέσον της ΒΓ, να αποδείξετε ότι ΟΜ=
2

ΑΗ
. 
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38. ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουµε τα ύψη ΑΚ και ΓΛ. Αν Ε το µέσο της πλευράς ΑΓ τότε:  
        α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΕΛ είναι ισοσκελές.   
        β) Αν η γωνία Β είναι 80ο, να αποδείξετε ότι η ΚΛ είναι διχοτόµος της γωνίας ΒΚΕ. 
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