
ΘΕΜΑ 2 

Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=9 και ΑΓ=15. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε 

ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ στα σημεία Δ και Ε αντίστοιχα.  

α) Να αποδείξετε ότι 
3

2

ΑΒ

ΑΔ
= και 2

ΕΓ

ΑΕ
=  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 15) 

β) Να υπολογίσετε τα μήκη των τμημάτων ΑΔ και ΓΕ. 

                               (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 2 

Θεωρούμε δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ. 

α) Να εξετάσετε σε ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια 

και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

i. ΑΒ=8, ΑΓ=12, 


35A , ΔΕ=20, ΔΖ=30, 


35Δ . 

ii. 


47A , 


38B , 


47E , 


95Δ . 

iii. ΑΒ=ΑΓ, 


 ΔA , ΔΕ=ΔΖ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 15) 

β) Στις περιπτώσεις που το τρίγωνο ΑΒΓ είναι όμοιο με το ΔΕΖ, να γράψετε τους ίσους λόγους 

των ομόλογων πλευρών τους. 

                     (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 2 

Στο παρακάτω ςχήμα τα τμήματα ΑΕ και ΒΔ τζμνονται ςτο Γ.  

 

Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΕΔΓ είναι όμοια ςε κάθε μια από τισ παρακάτω 

περιπτώςεισ:  

α) ΑΒ//ΔΕ 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 12) 

β) ΒΓ=2ΔΓ και ΑΓ
2

1
ΕΓ   

                      (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 2  

α) Να εξετάσετε αν δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια σε κάθε μία από τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

i. ΑΓ=4, ΒΓ=16, ΒΑ=18, ΔΖ=10, ΕΖ=40, ΔΕ=48. 

ii. °=

∧

63A ,  °=

∧

83Γ  , °=

∧

63Δ , °=

∧

34Ε . 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 15) 

β) Έστω τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ=6, ΑΓ=7 και ΒΓ=8. Ποιο θα είναι το μήκος των πλευρών 

ενός τριγώνου ΔΕΖ το οποίο είναι όμοιο με το τρίγωνο ΑΒΓ, με λόγο ομοιότητας 3;   

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 
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ΘΕΜΑ 2 

Ένας άνθρωπος σπρώχνει ένα κουτί προς τα πάνω στη ράμπα του παρακάτω σχήματος.  

 

α) Να αποδείξετε ότι για το ύψος y, που απέχει το κουτί από το έδαφος κάθε χρονική στιγμή, 

ισχύει ότι 
4

s
y = , όπου s το μήκος που έχει διανύσει το κουτί πάνω στη ράμπα. 

(Μονάδες 15) 

β) Όταν το κουτί απέχει από το έδαφος 2 m, να βρείτε: 

i. Το μήκος s που έχει διανύσει το κουτί στη ράμπα. 

 (Μονάδες 3) 

ii. Την απόσταση του σημείου Δ από την άκρη της ράμπας Α. 

(Μονάδες 7) 
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ΘΕΜΑ 2 

Τα μήκη των πλευρών τριγώνου ΑΒΓ είναι α=8, β=6 και γ=5. 

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 11) 

β) Να υπολογίσετε τις προβολές της πλευράς ΑΒ στις πλευρές ΑΓ και ΒΓ. 

                     (Μονάδες 14) 
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ΘΕΜΑ 2 

Σε τρίγωνο ΑΒΓ η διχοτόμος της γωνίας 
∧

Α  τέμνει την πλευρά ΒΓ σε σημείο Δ, τέτοιο ώστε 

4

3

ΔΓ

ΒΔ
= .  

α) Να αποδείξετε ότι ΑΓ
4

3
ΑΒ = . 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 12) 

β) Αν επιπλέον ισχύει ότι ΑΓ
4

5
ΒΓ = , να εξετάσετε αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο. Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

                     (Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ 2 

α) Ποιες από τις παρακάτω τριάδες θετικών αριθμών μπορούν να θεωρηθούν μήκη πλευρών 

ορθογωνίου τριγώνου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

i. 3, 4, 5 

ii. 3λ, 4λ, 5λ  ( λ>0) 

iii. 4, 5, 6 

(Μονάδες18) 

β) Στο παρακάτω ορθογώνιο τρίγωνο να αποδείξετε ότι, το μήκος x είναι  ακέραιο πολλαπλάσιο 

του 4.  

 

(Μονάδες 7) 
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ΘΕΜΑ 2 

Από ένα σημείο Σ που βρίσκεται έξω από έναν δοσμένο κύκλο φέρουμε τα εφαπτόμενα 

τμήματα ΣΑ και ΣΒ και μία τέμνουσα ΣΓΔ.  

Να αποδείξετε ότι:  

α)  

i. Τα τρίγωνα ΣΒΓ και ΣΔΒ είναι όμοια. 

ii. Τα τρίγωνα ΣΑΓ και ΣΔΑ είναι όμοια. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 16) 

β) ΑΓ⋅ΒΔ=ΑΔ⋅ΒΓ 

                     (Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ 2 

Τα παρακάτω τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχουν 
∧∧

= ΖΑ , 
∧∧

= ΕΒ  και ΑΓ=25, ΕΖ=12, ΕΔ=18 και ΖΔ=15. 

 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

β) Να συμπληρώσετε την ισότητα των λόγων  με τις κατάλληλες πλευρές του τριγώνου ΔΕΖ :    

................

ΓΒΑΓΒΑ
==  

                                                                                                                                                      (Μονάδες 9) 

γ) Να υπολογίσετε  τα  x και  y. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 
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ΘΕΜΑ 2 

Στο σχήμα που ακολουθεί, το τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο στην πλευρά ΒΓ του τριγώνου ΑΒΓ και 

επιπλέον ισχύουν ΑΔ=4, ΔΒ=5 και ΔΕ=6. 

 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι όμοια. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 9) 

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) να συμπληρώσετε τα κενά στην ισότητα: 

...

...

...

ΑΓ

ΔΕ

ΑΒ
==  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 9) 

γ) Ένας μαθητής χρησιμοποιεί την αναλογία
x

5

6

4
=

 
για να υπολογίσει το x. Να εξηγήσετε γιατί 

αυτή η αναλογία είναι λάθος, να γράψετε τη σωστή και να υπολογίσετε την τιμή τουx. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 7) 
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ΘΕΜΑ 2 

Τα παρακάτω τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ορθογώνια με ορθές τις γωνίες Α και Δ αντίστοιχα. 

Επιπλέον, για τις πλευρές των τριγώνων ΑΒΓ και ΔΕΖ αντίστοιχα ισχύουν ΑΒ=28, ΑΓ=24 και 

ΔΕ=21, ΔΖ=18. 

 

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι όμοια. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) να συμπληρώσετε κατάλληλα τα κενά: 

...

...

...

ΑΓ

ΕΖ

ΑΒ
==  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 9) 

γ) Από τις παρακάτω ισότητες να επιλέξετε τη σωστή. 

 i. ΓΒ
21

18
ΖΕ =   ii. ΓΒ

28

24
ΖΕ =   iii. ΓΒ

4

3
ΖΕ =   iv. ΓΒ

3

4
ΖΕ =  

 (Μονάδες 6) 
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ΘΕΜΑ 2 

Στο σχήμα που ακολουθεί ισχύουν ΑΒ//ΔΓ, ΑΕ=6, ΑΒ=8, ΓΕ=15 και ΔΕ=10.  

 

α) Να βρείτε δυο ζεύγη ίσων γωνιών των τριγώνων ΑΕΒ και ΔΕΓ. Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

β) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΔΕΓ είναι όμοια και να γράψετε την ισότητα των 

λόγων των ομόλογων πλευρών τους. 

                                                                                                                                     (Μονάδες 9) 

γ) Να υπολογίσετε τα τμήματα ΒΕ και ΔΓ. 

 

(Μονάδες 8) 
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ΘΕΜΑ 2 

Να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που σας δίνονται για το κάθε ζεύγος τριγώνων των 

παρακάτω σχημάτων, προκειμένου να απαντήσετε στα ακόλουθα: 

α) Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη τριγώνων είναι όμοια και ποιο δεν είναι; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

                       (Μονάδες 14) 

β) Για το ζεύγος των όμοιων τριγώνων του προηγούμενου ερωτήματος, 

i. να γράψετε την ισότητα των λόγων των ομόλογων πλευρών. 

                                                                                                                                     (Μονάδες 6) 

ii. να βρείτε το λόγο ομοιότητάς τους. 

                                                                                                                                     (Μονάδες 5) 

1
ο
ζεύγος: τρίγωνα ΚΛΜ και ΖΔΕ 

 

 

2
ο
 ζεύγος: τρίγωνα ΑΒΓ και ΗΚΛ 
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ΘΕΜΑ 2 

Στο παρακάτω σχήμα, τα πολύγωνα ΑΒΓΔΕ και ΚΛΜΝΡ είναι όμοια και έχουν 
∧∧

=ΝΔ  και .

∧∧

= ΛΒ   

α) Να προσδιορίσετε το λόγο ομοιότητάς τους. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

β) Να υπολογίσετε το μήκος  της πλευράς ΑΕ. 

                                                                                                                                     (Μονάδες 8) 

γ) Να βρείτε την περίμετρο του πολυγώνου ΑΒΓΔΕ.  

                                                                                                                                     (Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ  2 

Στο τρίγωνο ΑΒΓ του παρακάτω σχήματος, το τμήμα ΔΕ είναι παράλληλο στην πλευρά ΒΓ του 

τριγώνου. Από το σημείο Δ φέρουμε την παράλληλη προς τη ΒΕ η οποία τέμνει την ΑΓ στο 

σημείο Ζ. Να αποδείξετε ότι: 

 

α) 
ΑΒ

ΑΓ

ΑΔ

ΑΕ
=  

                                                                                                                 (Μονάδες 10) 

Β 
ΑΒ

ΑΕ

ΑΔ

ΑΖ
=  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

γ) 
ΑΕ

ΑΖ

ΑΓ

ΑΕ
=  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 5) 

 Β 

Ε 

Α 

∆ 

Γ 

Ζ 
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ΘΕΜΑ  2 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τυχαίο σημείο Δ στην πλευρά ΒΓ. Φέρνουμε από το σημείο 

Δ παράλληλες στις πλευρές ΑΓ και ΑΒ που τέμνουν αντίστοιχα τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ 

στα σημεία Ε και Ζ.  

Να αποδείξετε ότι: 

α) 
ΒΓ

ΒΔ

ΑΓ

ΔΕ
=   

(Μονάδες  10) 

β) 
ΒΓ

ΔΓ

ΑΒ

ΖΔ
=   

(Μονάδες  10) 

γ) 1
ΑΒ

ΖΔ

ΑΓ

ΔΕ
=+   

(Μονάδες  5) 
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ΘΕΜΑ  2 

Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓΔ  (ΑΒ//ΓΔ) και ΒΕ το ύψος του. Αν είναι ΑΒ=3, ΓΔ=7 και ΒΓ=4 

τότε, 

α) να αποδείξετε ότι 32ΒΕ = . 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 13) 

 

β) να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 12) 
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ΘΕΜΑ 2  

Στη διχοτόμο Οδ της γωνίας ˆxOy θεωρούμε τα σημεία Α, Β τέτοια ώστε ΟΒ = 2ΟΑ.  

Η κάθετος  στην Οδ στο σημείο Α τέμνει την πλευρά Οx στο σημείο Ε και 

έστω  Δ η προβολή του Β στην Οy. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΟΑΕ και ΟΔΒ είναι όμοια. 

(Μονάδες 10) 

β) 2ΟΑ
2
 = ΟΔ·ΟΕ. 

(Μονάδες 15) 
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ΘΕΜΑ 2  

Στο  κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ του παρακάτω σχήματος,  η διχοτόμος της γωνίας Α 

είναι παράλληλη στην πλευρά ΒΓ  και τέμνει τη ΔΒ  στο Ε και τη ΔΓ στο Ζ. 

Αν ΑΔ = 12, ΑΒ = 8,  ΔΕ= 9 και  ΖΓ = 6, να αποδείξετε ότι: 

α) ΕΒ = 6 

(Μονάδες 13) 

β) ΔΖ =9       

(Μονάδες 12) 
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ΘΕΜΑ 2  

Δίνεται κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ και τα σημεία Ε, Ζ, Η και Θ των πλευρών του ΑΔ, 

ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ αντίστοιχα τέτοια,  ώστε
AΕ ΑΖ ΓΗ ΓΘ 1

ΑΔ ΑΒ ΓΒ ΓΔ 3
= = = = . 

Να αποδείξετε ότι: 

α)ΕΖ//ΘΗ//ΔΒ.                                                           

(Μονάδες 10) 

β) ΕΖ = ΘΗ = 
1

3
ΔΒ.                                                               

 (Μονάδες 10) 

γ) ΕΖΗΘ παραλληλόγραμμο. 

(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 2  

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  και τα σημεία Δ και Ε των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα ώστε 

3

1

ΑΓ

ΑΕ

ΑΒ

ΑΔ
== . Από το σημείο Ε φέρνουμε παράλληλη προς την ΑΒ, η οποία τέμνει την 

ΒΓ στο σημείο Ζ. 

Να αποδείξετε ότι : 

α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι όμοια. 

(Μονάδες 10) 

β) 3ΒΖ = ΒΓ.                                                                                                              

(Μονάδες  15) 
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ΘΕΜΑ 2  

Οι διαγώνιοι του τραπεζίου ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ) με ΓΔ>ΑΒ τέμνονται στο Ο. Η παράλληλη 

από το Β προς την ΑΔ τέμνει την ΑΓ στο Μ.  

Αν ΟΑ=12, ΟΒ=9 και  ΟΓ=36, να  αποδείξετε ότι: 

α) ΟΔ = 27                      

(Μονάδες 12) 

β) ΟΜ = 4                  

(Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ 2  

Σε ημικύκλιο διαμέτρου ΑΒ κέντρου Ο θεωρούμε σημείο του Δ. Η χορδή ΔΒ τέμνει 

το ημικύκλιο διαμέτρου ΟΒ στο Γ. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΟΓΒ είναι όμοια.   

(Μονάδες 12) 

β) (ΑΔΒ)= 4 (ΟΓΒ)  

(Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ 2  

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ>ΑΓ)  και ΑΔ, ΑΕ η εσωτερική και η εξωτερική διχοτόμος του 

αντίστοιχα. Αν είναι ΑΒ=6, ΔΒ=3, ΒΓ=5 και  ΒΕ=15, να αποδείξετε ότι: 

α) ΑΓ =  4          

(Μονάδες 12) 

β) ΔΕ = 12           

(Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  ( °
=Α̂ 90 ) με ύψος ΑΔ και =ΑΓ 8 , =

32
ΔΓ

5
. Να υπολογίσετε τα 

μήκη των παρακάτω τμημάτων: 

α) ΒΓ  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 9) 

β) ΑΒ  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

γ) ΑΔ  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 
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ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  με πλευρές =α 7 , =β 4  και =
β

μ 33 .  

α) Να αποδείξετε ότι γ=5. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 13) 

β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ  ως προς τις γωνίες του. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 12)  
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ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  ( °
=Α̂ 90 ) με =ΑΓ 4  και ύψος =

12
ΑΔ

5
. 

α) Να υπολογίσετε το μήκος του τμήματος ΔΓ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

β) Να αποδείξετε ότι 
5

9
ΔΒ =  . 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 10) 

γ) Να βρείτε το εμβαδόν του  τριγώνου ΑΒΓ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 2 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  με πλευρές =ΑΒ 6 , =ΒΓ 9  και °
=Β̂ 60 .  

α) Να αποδείξετε ότι .73ΑΓ =  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

β) Να βρείτε το είδος του τριγώνου ΑΒΓ  ως προς τις γωνίες του. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 8) 

γ) Να υπολογίσετε την προβολή της ΑΒ πάνω στη ΒΓ.  

                                                                                                                                                    (Μονάδες 9) 
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ΘΕΜΑ 4 

Σε οξυγϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ φζρουμε τα φψη του ΑΔ και ΒΕ. 

α) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι και ςκαληνό, τότε: 

i. Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΒΕΓ είναι όμοια. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 10) 

ii. Να δικαιολογήςετε γιατί τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΑ δεν μπορεί να είναι όμοια. 

(Μονάδεσ 10) 

β) Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι και ιςοςκελζσ με κορυφή το Γ, τότε μποροφμε να ιςχυριςτοφμε ότι 

τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΑ είναι όμοια; Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

(Μονάδεσ 5) 
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ΘΕΜΑ 4 

Σε κφκλο κζντρου Ο θεωροφμε δφο χορδζσ του ΑΒ και ΓΔ που τζμνονται ςε ζνα ςημείο Μ.  

α) Αν το ςημείο Α είναι το μζςο του τόξου ΓΔ, να αποδείξετε ότι:   

i. Όταν η  χορδή ΑΒ είναι κάθετη ςτο χορδή ΓΔ, τότε 2ΓAABAM   

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 8) 

ii. Όταν η χορδή ΑΒ δεν είναι κάθετη ςτη χορδή ΓΔ, ιςχφει η ςχζςη 2ΓAABAM  ; Να 

αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 9) 

β) Αν για τισ χορδζσ ΑΒ και ΓΔ που τζμνονται ςε ςημείο Μ ιςχφει ότι 2ΓAABAM  , να 

αποδείξετε ότι το ςημείο Α είναι το μζςο του τόξου ΓΔ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 8) 
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ΘΕΜΑ 4 

Στην πλευρά ΑΒ παραλληλογράμμου ΑΒΓΔ θεωροφμε ςημείο Ε τζτοιο, ώςτε ABBE
3

1
 και ςτην 

πλευρά ΔΓ θεωροφμε ςημείο Ζ τζτοιο, ώςτε ΔΓ
3

1
ΔΖ  . Αν η διαγώνιοσ ΑΓ τζμνει τισ ΔΕ και ΒΖ 

ςτα ςημεία Μ και Ν αντίςτοιχα, να αποδείξετε ότι: 

α) ΑΜ=ΓΝ=2MN 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 13) 

β) Γ
5

1
AMN   

                     (Μονάδεσ 12) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Θεωροφμε ΑΜ τη διάμεςό του και Ε τυχαίο ςημείο του τμήματοσ ΒΜ. Από 

το Ε φζρουμε ευθεία παράλληλη ςτην ΑΜ που τζμνει την πλευρά ΑΒ ςτο Δ και την προζκταςη 

τησ ΓΑ ςτο Ζ.  

 

α) Να ςυμπληρώςετε τισ αναλογίεσ και να αιτιολογήςετε την επιλογή ςασ: 

i. 
ΑΒ

ΔΕ 






   

ii. 







ΓΜ

ΕΖ
 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 12) 

β) Να αποδείξετε ότι το άθροιςμα ΔΕ+ΕΖ είναι ςταθερό, για οποιαδήποτε θζςη του Ε ςτο ΒΜ. 

                     (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται κφκλοσ (O,R) και μία διάμετρόσ του ΑΒ. Με διαμζτρουσ τα τμήματα ΟΑ και ΟΒ 

γράφουμε τουσ κφκλουσ κζντρων Κ και Λ αντίςτοιχα. Ζνασ τζταρτοσ κφκλοσ κζντρου Μ και 

ακτίνασ ρ εφάπτεται εξωτερικά των κφκλων κζντρων  Κ και Λ και εςωτερικά του κφκλου 

κζντρου Ο.  

 

α) Να εκφράςετε τισ διακζντρουσ ΚΜ, ΛΜ και ΟΜ των αντιςτοίχων κφκλων ωσ ςυνάρτηςη των 

ακτίνων τουσ, δικαιολογώντασ την απάντηςή ςασ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 12) 

β) Να αποδείξετε ότι 
3

R
  .  

                     (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 4 

Ένα κινητό ξεκινάει από ένα σημείο Α και κινείται βόρεια 3 χιλιόμετρα, κατόπιν συνεχίζει 10 

χιλιόμετρα ανατολικά, στη συνέχεια προχωράει 4 χιλιόμετρα βόρεια και τέλος 14 χιλιόμετρα 

ανατολικά καταλήγοντας στο σημείο Ε.  

 

α) Αν από το σημείο Ε επιστρέψει στο σημείο Α από το οποίο ξεκίνησε, κινούμενο 

ευθύγραμμα, να βρείτε την απόσταση ΑΕ που θα διανύσει. 

                                                                                                                                                    (Μονάδες 12) 

β) Τα σημεία Α, Γ και Ε είναι συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας. 

                     (Μονάδες 13) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δφο παίκτεσ Π1 και Π2 παίηουν ςε ζνα τραπζηι του μπιλιάρδου με διαςτάςεισ 1x2 μζτρα. Μία 

άςπρθ μπάλα τοποκετείται ζτςι ώςτε, να απζχει 1,75 μζτρα από τθν πλευρά ΒΓ και 0,75 μζτρα 

από τθν πλευρά ΔΓ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα. 

 

Ο παίκτθσ Π1 παίηει πρώτοσ και χτυπάει τθν μπάλα Μ ζτςι ώςτε, να προςκροφςει ςτο απζναντι 

μζροσ του τραπεηιοφ ςτο ςθμείο Ε και κατόπιν να μπει ςτθν τρφπα που βρίςκεται ςτο μζςον 

τθσ πλευράσ ΓΔ.  

Ο παίκτθσ Π2 τοποκετεί τθν μπάλα Μ πάλι ςτο ίδιο ςθμείο εκκίνθςθσ και προτίκεται να 

χτυπιςει ζτςι τθ μπάλα ώςτε, να προςκροφςει ςτθν πλευρά ΓΔ ςε ςθμείο τθσ Κ και κατόπιν να 

μπει ςτθν τρφπα ςτθν κορυφιΒ (θ διαδρομι ΜΚΒ όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα). Ο ςυμπαίκτθσ 

του ιςχυρίηεται ότι αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιθκεί και κα χάςει. 

(Σημείωση: Η γωνία με τθν οποία χτυπάει θ μπάλα ςε μία πλευρά ιςοφται με τθ γωνία με τθν οποία 

απομακρφνεται) 

α) Να βρείτε πόςο απζχει το ςθμείο Ε από τθν κορυφι Γ του μπιλιάρδου. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 12) 

β) Γιατί  ο παίκτθσ Π1 ιςχυρίηεται ότι κα χάςει ο ςυμπαίκτθσ του; Να αιτιολογιςετε πλιρωσ τθν 

απάντθςι ςασ. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 13) 
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ΘΕΜΑ 4 

Στο παρακάτω ςκαληνό τρίγωνο ΑΒΓ θεωροφμε τα ςημεία Δ και Ε ςτισ πλευρζσ ΑΒ και ΑΓ 

αντίςτοιχα, ζτςι ώςτε να ιςχφουν: ΑΓ
3

2
AE  και ΑΒ

3

2
Δ A . 

 

α) Να αποδείξετε ότι 


 ΑΓΒΑΕΔ . 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 9) 

β) Να εξετάςετε αν ιςχφει  
ΒΓ

ΕΔ

Γ


A

AE
.  

 (Μονάδεσ 8) 

γ) Να εξετάςετε αν το τμήμα ΒΓ είναι παράλληλο ςτο τμήμα ΔΕ.  

                     (Μονάδεσ 8) 

 

Να αιτιολογήςετε πλήρωσ τισ απαντήςεισ ςασ. 
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ΘΕΜΑ 4 

Σε δυο ςθμεία ενόσ ευκφγραμμου δρόμου ΑΒ βρίςκονται δυο κατακόρυφοι ςτφλοι φψουσ 2 και 

3 μζτρων αντίςτοιχα. Χρθςιμοποιοφμε δυο ςφρματα για να ενϊςουμε τθν κορυφι του κακενόσ 

με τθ βάςθ του άλλου, ϊςτε τα δυο ςφρματα να διαςταυρϊνονται ςε ζνα ςθμείο Κ (ςχιμα). 

 

α) Να βρείτε τα ηεφγθ των όμοιων τριγϊνων που ςχθματίηονται. Να αιτιολογιςετε τθν 

απάντθςι ςασ. 

(Μονάδεσ 8) 

β) Προκειμζνου να μετριςουμε πόςο απζχει από το ζδαφοσ το ςθμείο Κ ςτο οποίο 

διαςταυρϊνονται τα ςφρματα, μετριςαμε τθν απόςταςθ του Κ από τον μικρότερο ςτφλο και 

τθν βρικαμε 4 μζτρα. Αν θ απόςταςθ ΑΒ των ςτφλων ιταν 10 μζτρα, πόςο απείχε το ςθμείο Κ 

από το ζδαφοσ; 

(Μονάδεσ 9) 

γ) Δείξτε ότι όποια και αν είναι θ απόςταςθ ΑΒ που απζχουν οι δυο ςτφλοι μεταξφ τουσ, θ 

απόςταςθ του ςθμείου Κ, όπου διαςταυρϊνονται τα δυο ςφρματα από το ζδαφοσ,κα είναι θ 

ίδια. 

(Μονάδεσ 8) 

 

 

GI_V_GEO_4_19020.pdf



ΘΕΜΑ  4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ εγγεγραμμζνο ςε κφκλο (Ο,R) τζτοιο ώςτε να ιςχφει 222 γβα2  .  Αν η 

προζκταςη τησ διαμζςου του ΑΜ τζμνει τον κφκλο ςτο ςημείο Ρ,  να αποδείξετε ότι : 

α) 
2

3α
μ α   

(Μονάδεσ 8) 

β) 
6

3α
ΜΡ  

(Μονάδεσ 8) 

γ) (ΑΒΓ)=6 (ΜΡΓ)  

(Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 

Κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι εγγεγραμμζνο ςε κφκλο. Οι διαγώνιοί του ΑΓ και ΒΔ τζμνονται 

ςτο ςημείο Μ, το οποίο είναι το μζςο τησ διαγωνίου ΒΔ.  

Να αποδείξετε ότι: 

α) 2 4     

(Μονάδεσ 7) 

β) 2 2 2      

(Μονάδεσ 9) 

γ)  2 2 2 2 22        

(Μονάδεσ 9) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και τα ςημεία Δ και Ε των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίςτοιχα, 

ώςτε 
ΑΔ ΑΕ 1

ΑΒ ΑΓ 3
  . Από το ςημείο Α φζρνουμε ευθεία (ε) παράλληλη ςτη ΒΓ. Η 

ευθεία (ε) τζμνει τισ προεκτάςεισ των ΒΕ και ΓΔ ςτα ςημεία Ζ, Η αντίςτοιχα.  

Να αποδείξετε ότι:
 

α) ΔΕ//ΓΒ 

(Μονάδεσ 5) 

β) ΖΕ = 
1

2
ΕΒ. 

(Μονάδεσ  7) 

γ) ΑΖ =
1

2
ΒΓ. 

(Μονάδεσ  7) 

δ) (ΒΗΖ) =2 (ΑΒΖ) 

(Μονάδεσ  6) 
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ΘΕΜΑ 4  

Δίνεται τραπζηιο ΑΒΓΔ (ΑΒ//ΓΔ)  και ςθμείο Μ τθσ πλευράσ του ΑΔ ώςτε 
ΑΜ 1

ΑΔ 3
 . 

Από το Μ φζρνουμε παράλλθλθ προσ τισ βάςεισ του τραπεηίου, θ οποία τζμνει τισ 

ΑΓ και ΒΓ ςτα ςθμεία Κ και N αντίςτοιχα.  

Να αποδείξετε ότι: 

α) 
AK 1

AΓ 3
  

(Μονάδεσ  6)  

β)  
ΚΝ

ΑΒ
= 

2

3
 

(Μονάδεσ  6) 

γ) ΜΝ = 
1

3
ΓΔ +

2

3
ΑΒ 

(Μονάδεσ  6) 

δ) Ο ιςχυριςμόσ  «τα τραπζηια ΑΒΝΜ και ΑΒΓΔ είναι όμοια» είναι αλθκισ ι ψευδισ; 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(Μονάδεσ  7) 
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 ΘΕΜΑ 4  

Δίνονται δφο κφκλοι (Ο, α) και (Κ, β) με α>β , οι οποίοι εφάπτονται εξωτερικά ςτο Μ. 

Φζρνουμε το κοινό εφαπτόμενο τμήμα ΑΒ με Α ,Β ςημεία των κφκλων (Ο, α) και  

(Κ, β) αντίςτοιχα. Από το Μ Θεωροφμε την κάθετη ςτο ΑΒ, η οποία τζμνει τα 

ευθφγραμμα τμήματα ΑΚ και ΑΒ ςτα ςημεία Λ και Ν αντίςτοιχα. 

Να αποδείξετε ότι: 

α) ΜΛ = 
αβ

α β
 

(Μονάδεσ  8) 

β) ΛΝ = 
αβ

α β
 

(Μονάδεσ  8) 

γ) Αν 1Ε και 2Ε  είναι τα εμβαδά των κφκλων (Ο, α) και (Κ, β) αντίςτοιχα, τότε 

2

2

1

ΚΜΛ

ΑΛΝ

Ε

Ε










)(

)(
. 

(Μονάδεσ  9) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  και ςημεία Μ , Λ  και Ζ  πάνω ςτισ πλευρζσ ΑΒ , ΑΓ  και ΒΓ  αντίςτοιχα 

τζτοια, ώςτε 
1

ΑΜ ΑΒ
2

, 
2

ΑΛ ΑΓ
3

 και 
1

ΒΖ ΒΓ
3

.  

α) Να αποδείξετε ότι    
1

ΑΜΛ ΑΒΓ
3

. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 7) 

β) Να αποδείξετε ότι 
 

 


ΜΖΛ 5

ΑΒΓ 18
. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 12) 

γ) Να υπολογίςετε το λόγο των εμβαδών 
 

 

ΑΜΖΛ

ΑΒΓ
. 

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 6) 
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ΘΕΜΑ 4 

Θεωροφμε τρίγωνο ΑΒΓ με διάμεςο 
2

5α
ΑΜ  . Αν τα φψη του ΑΔ και ΒΕ τζμνονται ςτο ςημείο 

Η, να αποδείξετε ότι: 

α) ΑΕΑΓΑΔΑΗ   

(Μονάδεσ  8) 

β)  Η γωνία Α του τριγϊνου ΑΒΓ είναι οξεία. 

(Μονάδεσ  9) 

γ) 2αΑΔΑΗ   

(Μονάδεσ  8) 
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ΘΕΜΑ 4 

Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ,  Α̂ 36 και η διχοτόμοσ του ΒΔ. 

α)  Να αποδείξετε ότι: 

i) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΑΒΓ είναι όμοια.    

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 6) 

ii)  2ΑΔ ΑΓ ΔΓ  

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 9) 

β) Αν θεωρήςουμε το ΑΓ ωσ μοναδιαίο τμήμα (ΑΓ = 1), να υπολογίςετε το μήκοσ του τμήματοσ 

ΑΔ και το λόγο 
ΑΔ

ΔΓ
.  

                                                                                                                                                    (Μονάδεσ 10) 
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