
 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   

Παξαιιειόγξακκα - Τξαπέδηα 
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 ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο (Α) κε έλα κόλν ζηνηρείν ηεο 

ζηήιεο (Β): 

 

ζηήλη (Α) 

ηεηξάπιεπξα 

ζηήλη (Β) 

ηδηόηεηεο 

 

 

 νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν 

 

 

 ηξαπέδην 

 

 

 ξόκβνο 

 

 

 

 Γύν απέλαληη πιεπξέο είλαη 

παξάιιειεο θαη άληζεο 

 

 Οη δηαγώληνη είλαη ίζεο θαη 

ηέκλνληαη θάζεηα 

 

 Δίλαη παξαιιειόγξακκν θαη όιεο 

νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο 

 

 Τν άζξνηζκα ησλ γσληώλ ηνπ είλαη 

400° 

 

 Οη δηαγώληνί ηνπ είλαη ίζεο. 
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2. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα κε δύν νκνηόηεηεο πνπ αθνξνύλ πιεπξέο, 

γσλίεο ή δηαγσλίνπο [ζηήιε (Β)] θαη δύν δηαθνξέο [ζηήιε (Γ)] κεηαμύ ησλ 

δεπγώλ ησλ ζρεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε (Α).  

 

ζηήλη (Α) 

ζρήκαηα 

ζηήλη (Β) 

νκνηόηεηεο 

ζηήλη (Γ) 

δηαθνξέο  

 

 

Τεηξάγσλν - ξόκβνο 

 

i).....................................

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

ii)  ................................. 

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

 

i).....................................

.…………………. 

ii)....................................

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

 

 

Τεηξάγσλν-νξζνγώλην 

 

i).....................................

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

ii).....................…….......

…………………… 

 

i).....................................

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

ii)....................................

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

 

 

Οξζνγώλην - ξόκβνο 

 

i).....................................

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

ii)......................……......

.…………………… 

 

i)................................…

…………………. 

ii)………………………

…………………. 
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3.  Τν ΑΒΓΓ είλαη έλα ηξαπέδην. 

 

 

 

 

Έλα άιιν ηξαπέδην, ΔΕΖΘ (ην νπνίν δελ θαίλεηαη), είλαη ίζν (έρεη ίδην 

ζρήκα θαη κέγεζνο) κε ην ΑΒΓΓ. Οη γσλίεο Δ θαη Θ είλαη 70° ε θαζεκηά. 

Πνην από ηα παξαθάησ ζα κπνξνύζε λα είλαη ην ζσζηό; 

α) ΔΕ = ΑΒ 

β) Ζ γσλία Ε είλαη νξζή 

γ) Όιεο νη πιεπξέο ηνπ ΔΕΖΘ έρνπλ ην ίδην κήθνο 

δ) Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ΔΕΖΘ είλαη 3 θνξέο ε πεξίκεηξνο ηνπ ΑΒΓΓ. 

ε) Οη γσλίεο Ε θαη Ζ είλαη παξαπιεξσκαηηθέο.  

Γόθηκε ζηην 3η Γιεθνή Έπεςνα για ηα Μαθημαηικά  και ηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ (Η.Δ.Α.).  

 

4.  Σην ηξαπέδην ΑΒΓΓ είλαη  

Α = Γ = 90° θαη Β = 60°.  

Αλ ΓΓ = 2x θαη ΒΓ = 8x, ε 

δηάκεζνο ΔΕ ηνπ ηξαπεδίνπ 

ηζνύηαη κε: 

α) 3x β) 4x γ) 5x 

δ) 6x ε) 7x 

 

5.  Σην ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ είλαη ΑΒ = 5x,  

ΓΓ = 3x θαη Α = 60°. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ηξαπεδίνπ  

είλαη:  

α) 10x β) 11x γ) 12x  

δ) 13x ε) 14x 
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6.   Γηα λα είλαη έλα ηεηξάπιεπξν νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν πξέπεη: 

α) Να έρεη δύν γσλίεο νξζέο  

β) Οη δηαγώληνί ηνπ λα δηρνηνκνύληαη  

γ) Να είλαη παξαιιειόγξακκν κε κηα γσλία νξζή  

δ) Να έρεη ηηο απέλαληη γσλίεο ηνπ ίζεο  

ε) Να έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο ηνπ ίζεο. 

 

7.   Έλα παξαιιειόγξακκν δεν είλαη ξόκβνο όηαλ: 

α) Γύν δηαδνρηθέο πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο 

β) Οη δηαγώληνί ηνπ ηέκλνληαη θαζέησο 

γ) Οη απνζηάζεηο ησλ απέλαληη πιεπξώλ ηνπ είλαη ίζεο 

δ) Γύν απέλαληη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο θαη παξάιιειεο 

ε) Όιεο νη πιεπξέο ηνπ είλαη ίζεο. 

 

8.  Σην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη Α = 90° 

θαη Β = 35°. Αλ ΑΜ δηάκεζνο 

ηνπ ΑΒΓ ηόηε ε γσλία ΑΜΒ 

ηζνύηαη κε: 

α) 55° β) 70°     γ) 110° 

δ) 100°         ε) 125° 

 

 

9.  Τν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη 

νξζνγώλην ζην Α θαη ην ΑΓ 

ύςνο ηνπ. Αλ Μ είλαη κέζν ηεο 

ΑΒ θαη Ν κέζν ηεο ΑΓ ηόηε ε 

πεξίκεηξνο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ 

ΑΜΓΝ ηζνύηαη κε: 

α) ΑΓ + ΒΓ  β) ΑΒ + ΒΓ  

γ) ΑΒ + ΑΓ  δ) 2ΑΜ 

ε) ΑΒ + ΑΓ + ΒΓ 
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10.  Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην 

ζην Α θαη ΑΓ   ΒΓ, ΓΕ   ΑΓ,  

ΓΔ   ΑΒ, ηόηε: 

α) ΔΕ = ΓΕ  β) ΔΕ = ΑΕ 

γ) ΔΕ = ΕΓ             δ) ΔΕ = ΑΓ 

ε) ΔΕ = ΓΓ 

 

 

11.  Σην δηπιαλό ζρήκα ην ηξίγσλν 

ΑΒΓ είλαη ζθαιελό. Τν Γ είλαη 

ηπραίν ζεκείν ηεο ΒΓ. Αλ  

ΓΔ   ΑΒ, ΓΕ   ΑΓ θαη Μ 

κέζν ηεο ΑΓ, ηόηε ην πιήζνο 

ησλ ηζνζθειώλ ηξηγώλσλ πνπ 

νξίδνληαη από ηα πέληε ζεκεία 

Α, Δ, Γ, Ε, Μ είλαη: 

α) 2       β) 3       γ) 4       δ) 5       ε) 6 

 

 

12.  Αλ ζην δηπιαλό ζρήκα ην ΑΒΓΓ 

είλαη ηεηξάγσλν θαη ΒΔ = ΓΕ, ηόηε 

ην πιήζνο ησλ παξαιιεινγξάκκσλ 

ηνπ ζρήκαηνο είλαη: 

α) 1  β) 2   

γ) 3  δ) 4   

ε) 5 
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13. Αλ ην δηπιαλό ηξαπέδην είλαη 

ηζνζθειέο ηόηε ην ύςνο ηνπ 

ηζνύηαη κε: 

α) 4x β) 3x γ) 2x 

δ) x      ε) 
2

x
 

 

14. Να απνδείμεηε όηη: 

α) ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ξόκβνπ είλαη θνξπθέο νξζνγσλίνπ. 

β) ηα κέζα ησλ πιεπξώλ ηεηξαγώλνπ είλαη θνξπθέο  άιινπ ηεηξαγώλνπ 

 

15.  Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Φέξλνπκε ηηο δηακέζνπο ΒΜ θαη ΓΝ θαη ζηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπο παίξλνπκε επζύγξακκα ηκήκαηα ΜΓ = ΒΜ θαη ΝΔ = ΓΝ.  

Να απνδείμεηε όηη:   

α) ΑΓ = ΑΔ,  β) ηα ζεκεία Α, Γ, Δ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία. 

 

16.  Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ θαη από ηηο απέλαληη θνξπθέο ηνπ Α θαη Γ 

θέξλνπκε θαζέηνπο ΑΔ θαη ΓΕ ζηε δηαγώλην ΒΓ.  

α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΓΔ θαη ΓΒΕ είλαη ίζα.  

β) Να απνδείμεηε όηη ην ηεηξάπιεπξν ΑΔΓΕ είλαη παξαιιειόγξακκν.  

 

17.  Να απνδείμεηε όηη ε δηρνηόκνο ηεο νξζήο γσλίαο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ 

δηρνηνκεί ηε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην ύςνο θαη ηε δηάκεζν πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ ππνηείλνπζα. 

 

18. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ γξάθνπκε επζύγξακκν ηκήκα 

ΜΓ ίζν θαη παξάιιειν πξνο ηελ ΒΑ θαη έλα άιιν ΜΔ ίζν θαη παξάιιειν 

πξνο ηελ ΓΑ (ηα ζεκεία Γ θαη Δ βξίζθνληαη ζην εκηεπίπεδν πνπ νξίδεηαη από 

ηε ΒΓ θαη ην ζεκείν Α). Να απνδείμεηε όηη: 

α) Τα ζεκεία Γ, Α, Δ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία   β) ΓΑ = ΑΔ 

γ) Ζ πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΜΓΔ ηζνύηαη κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ΑΒΓ.  
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19.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε θνξπθή ην Α. Από ηπραίν ζεκείν Μ ηεο 

βάζεο ηνπ γξάθνπκε ΜΔ παξάιιειε πξνο ηελ ΑΓ θαη ΜΓ παξάιιειε πξνο 

ηελ ΑΒ (ηα ζεκεία Δ θαη Γ αλήθνπλ ζηηο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα).  

Να απνδείμεηε όηη: 

α) Καζεκηά από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ηζνύηαη κε ην 

άζξνηζκα δύν δηαδνρηθώλ πιεπξώλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ πνπ 

ζρεκαηίδεηαη.  

β) Τν άζξνηζκα ησλ πεξηκέηξσλ ησλ δύν ηξηγώλσλ ΔΒΜ θαη ΓΜΓ ηζνύηαη 

κε ηελ πεξίκεηξν ηνπ ΑΒΓ. 

 

 

20.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε θνξπθή ην Α. Σηελ πξνέθηαζε ηεο ΒΓ 

παίξλνπκε ζεκείν Μ από ην νπνίν γξάθνπκε επζείεο παξάιιειεο πξνο ηηο 

ΑΒ θαη ΑΓ πνπ ηέκλνπλ ηηο πξνεθηάζεηο ησλ ΑΓ θαη ΑΒ ζηα ζεκεία Γ θαη Δ 

αληίζηνηρα.   

Να απνδείμεηε όηη ε δηαθνξά δύν πιεπξώλ ηνπ ζρεκαηηδόκελνπ 

παξαιιεινγξάκκνπ ηζνύηαη κε θαζεκηά από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ ηξηγώλνπ 

ΑΒΓ.  

 

21.  Τα κήθε ησλ πιεπξώλ ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη: 15 - x, x + 5, 2x + 10, 

x + 15.  Να ππνινγηζζεί ν x.  

 

22. Τα κέηξα ησλ δηαδνρηθώλ γσληώλ ελόο ηεηξαπιεύξνπ είλαη: 4x, 3x, 2x, x.  

α) Να ππνινγηζηνύλ νη γσλίεο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ. 

β) Να πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηνπ ηεηξαπιεύξνπ.  

 

23.  Τέκλνπκε έλα ηξίγσλν κε κηα επζεία. Πώο πξέπεη λα γίλεη ε ηνκή ώζηε ηα 

δύν ζρήκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ ηνπνζεηνύκελα ην έλα δίπια ζην άιιν 

θαηάιιεια λα δίλνπλ έλα παξαιιειόγξακκν; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή 

ζαο.  
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24.  Έρνπκε ηέζζεξα ίζα νξζνγώληα ηξίγσλα. Αλ ηα ηνπνζεηήζνπκε θαηάιιεια 

ην έλα δίπια ζην άιιν, ηη είδνπο ηεηξάπιεπξα θαηαζθεπάδνπκε; Να γίλνπλ 

ηα ζρήκαηα.  

 

25.  Σε ηξαπέδην ΑΒΓΓ είλαη ΑΒ // ΓΓ θαη ΑΒ = ΑΓ. Γείμηε όηη ε ΒΓ είλαη 

δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ. 

 

26.  Τν ΑΒΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. Σηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΒ παίξλνπκε 

ηκήκα ΒΔ = ΑΒ θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ ηκήκα ΓΕ = ΑΓ. Απνδείμηε όηη 

ε ΔΕ δηέξρεηαη από ην Γ. 

 

27.  Τν ΑΒΓΓ ηνπ ζρήκαηνο είλαη  

παξαιιειόγξακκν κε Ο ζεκείν ηνκήο  

ησλ δηαγσλίσλ ηνπ. Αλ ΟΔ = ΟΕ,  

απνδείμηε όηη: 

α) ΓΔ = ΒΕ 

β) ην ΓΔΒΕ είλαη παξαιιειόγξακκν. 

 

28.  Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ θαη Ζ ζεκείν ηεο πιεπξάο ΒΓ ηέηνην ώζηε ΒΖ = 
4

ΒΓ
. 

Αλ Δ είλαη ην κέζν ηεο δηακέζνπ ΒΓ, απνδείμηε όηη ΖΔ = // 
4

AB
. 

 

29.  Οη δηαγώληνη ελόο ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ είλαη ίζεο. Αλ Κ, Λ, Μ, Ν είλαη ηα 

κέζα ησλ πιεπξώλ ηνπ, απνδείμηε όηη ην ΚΛΜΝ είλαη ξόκβνο.  

 

30.  Γίλεηαη παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ κε γσλία Β = 45°. Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ 

θέξλνπκε θάζεηε πάλσ ζηε ΒΓ θαη έζησ Δ θαη Ε ηα ζεκεία ζηα νπνία απηή 

ηέκλεη ηηο ΑΒ θαη ΓΓ (ή ηηο πξνεθηάζεηο ηνπο) αληηζηνίρσο. Απνδείμηε όηη ην 

ΔΒΕΓ είλαη ηεηξάγσλν.  
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31.  Γίλεηαη ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε βάζεηο ΑΒ, ΓΓ θαη ΑΒ = 
2

3
 ΓΓ. Αλ Δ, Ε, Ζ είλαη 

ηα κέζα ησλ ΓΓ, ΒΔ, ΑΓ αληηζηνίρσο, λα απνδεηρζεί όηη ην ηεηξάπιεπξν 

ΖΕΓΓ είλαη παξαιιειόγξακκν. Αλ Θ είλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο ΑΒ θαη ηεο 

πξνέθηαζεο ηεο ΓΕ, λα απνδεηρζεί όηη ην ΘΒ ηζνύηαη κε ηε δηαθνξά ησλ 

βάζεσλ ηνπ ηξαπεδίνπ.  

 

32.  Γίλεηαη ην ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε βάζεηο ΑΒ θαη ΓΓ θαη ΑΒ < ΓΓ. Παίξλνπκε 

ηπραίν ζεκείν Μ ηεο ΓΓ θαη ην ελώλνπκε κε ηα κέζα Δ θαη Ε ησλ ΑΓ θαη ΒΓ 

αληηζηνίρσο. Σηηο πξνεθηάζεηο ησλ ΜΕ θαη ΜΔ παίξλνπκε αληηζηνίρσο 

επζύγξακκα ηκήκαηα ΕΖ = ΕΜ θαη ΔΘ = ΔΜ. Να απνδείμεηε όηη ηα ζεκεία 

Θ, Α, Β, Ζ είλαη ζπλεπζεηαθά.  

 

33.  Σε έλα παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ είλαη Α = 120° θαη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο 

Γ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην κέζνλ ηεο Δ.  

Η.   Ζ γσλία Γ είλαη: 

 α) 30° β) 40° γ) 50° δ) 60° ε) 70° 

ΗΗ.  Απνδείμηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο 

ΗΗΗ. Αλ ΑΒ = θ.ΑΓ ην θ ηζνύηαη κε: 

α) 1 β) 2 γ) 
2

1
 δ) 3 ε) 

3

1
 

ΗV. Αλ ΔΕ   ΓΓ απνδείμηε όηη ΓΔ = 2ΔΕ. 

 

34.  Καηαζθεπάζηε θπξηό ηεηξάπιεπξν κε ΑΒ // ΓΓ (ΑΒ < ΓΓ) θαη ΑΓ = ΒΓ. 

Από ην Γ θέξλνπκε ΓΕ θάζεηε ζηε ΒΓ θαη από ηπραίν ζεκείν ηεο βάζεο ηνπ 

ΓΓ, έζησ Ζ, θέξλνπκε θάζεηε ΖΘ ζηελ ΑΓ, ηελ ΖΔ θάζεηε ζηε ΒΓ θαη ηελ 

ΖΗ θάζεηε ζηε ΓΕ. 

α) Τν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ιέγεηαη  .............................................................  

β) Τν ηεηξάπιεπξν ΖΗΕΔ είλαη  ...................................................................  

γ) Να ζπγθξίλεηε ηα ηξίγσλα ΖΘΓ θαη ΓΗΖ. 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ ηζόηεηα: ΓΘ = ............... = ................ 

ε) Απνδείμηε όηη ην άζξνηζκα ΓΘ + ΓΔ είλαη ζηαζεξό. 
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35.  Καηαζθεπάζηε θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε ΑΒ // ΓΓ. Έζησ Δ ην κέζνλ 

ηεο ΑΓ θαη Ε ην κέζνλ ηεο ΒΓ. Ζ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β ηέκλεη ηελ ΔΕ ζην 

Ζ.  

α) Τν ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ ιέγεηαη  .............................................................  

β) Ζ ΔΕ ιέγεηαη  ...........................................................   

θαη ηζνύηαη κε ….......................................... 

γ) Απνδείμηε όηη ην ηξίγσλν ΒΖΕ είλαη ηζνζθειέο. 

Γ) Σπκπιεξώζεηε ηηο ηζόηεηεο: ΖΕ = …............ = …............. 

ε) Γείμηε όηη ε ΓΖ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Γ. 

 

36.  Σε παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ πξνεθηείλνπκε ηελ πιεπξά ηνπ ΑΓ θαηά ηκήκα 

ΑΖ = ΑΓ. Φέξλνπκε ηε δηρνηόκν ηεο Γ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΒ ζην Ε. 

α) Απνδείμηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΕ είλαη ηζνζθειέο 

β) Σπκπιεξώζηε ηηο ηζόηεηεο: ΑΓ = ............... = ................ 

γ) Απνδείμηε όηη ε γσλία ΓΕΖ είλαη νξζή. 

 

37.  Οη γσλίεο Β θαη Γ ηεηξαπιεύξνπ ΑΒΓΓ είλαη νξζέο. Αλ Κ θαη Λ είλαη ηα 

κέζα ησλ δηαγσλίσλ ΑΓ θαη ΒΓ, λα δείμεηε όηη ΚΛ   ΒΓ.  

Λύζε: (Γξάςηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά ώζηε λα πξνθύςεη ε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο). 

 Δνώνοςμε ηο Κ με ηα Β και Γ 

 Όμοια ΚΓ = 
2

ΑΓ
 

 Δπειδή ΒΚΓ ιζοζκελέρ και ΚΛ διάμεζορ 

 Το ΑΒΓ είναι οπθογώνιο και επειδή ΚΑ = ΚΓ θα είναι ΚΒ = 
2

ΑΓ
 

 θα είναι και ύτορ δηλαδή ΚΛ   ΒΓ 

 Άπα ΚΒ = ΚΓ και ηο ΒΚΓ ιζοζκελέρ 
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38. Σε ηξίγσλν ΑΒΓ θέξλνπκε ην ύςνο ΑΖ. Αλ Γ, Δ, Ε είλαη ηα κέζα ησλ 

πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ, ΒΓ αληίζηνηρα. Απνδείμηε όηη ην ΓΔΕΖ είλαη ηζνζθειέο 

ηξαπέδην.  

Λύζε: (Γξάςηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά ώζηε λα πξνθύςεη ε ιύζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο). 

 Άπα απομένει να αποδείξοςμε ακόμη όηι ΔΕ = ΓΖ 

 Όμυρ είναι και ΖΓ = 
2

ΑB
, γιαηί ΖΓ είναι διάμεζορ ηος οπθογυνίος ΑΖΒ 

και ιζούηαι με ηο μιζό ηηρ ςποηείνοςζαρ 

 Άπα έσοςμε ΕΔ = ΖΓ 

 Το ημήμα ΔΕ ζςνδέει ηα μέζα ηυν ΑΓ και ΓΒ και είναι ΔΕ = 
2

ΑB
 

 Δπειδή ηο ΓΔ ζςνδέει ηα μέζα ηυν πλεςπών ΑΒ και ΑΓ, θα είναι ΓΔ // ΒΓ 

και ηο ΓΔΕΖ θα είναι ηπαπέζιο 

 

39.  Γίλνληαη νη πξνηάζεηο: 

α) Σε θάζε παξαιιειόγξακκν νη απέλαληη γσλίεο ηνπ είλαη παξαπιεξσκαηηθέο. 

β) Έλα θπξηό ηεηξάπιεπξν είλαη παξαιιειόγξακκν αλ νη δύν πιεπξέο ηνπ 

είλαη ίζεο.  

γ) Σε θάζε παξαιιειόγξακκν νη δηαγώληνί ηνπ δηρνηνκνύληαη.  

Από απηέο κία κόλν είλαη ζσζηή. Δπηιέμηε ηε ζσζηή θαη απνδείμηε ηε.  

 

40.  Σε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ππάξρεη θάπνην ιάζνο. Βξείηε ην θαη 

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

α)  Ζ κεγαιύηεξε δηαγώληνο ελόο παξαιιεινγξάκκνπ κπνξεί λα είλαη ίζε κε 

ην άζξνηζκα δύν δηαδνρηθώλ πιεπξώλ ηνπ παξαιιεινγξάκκνπ.  

β)  Αλ δύν γσλίεο ελόο ηεηξαπιεύξνπ είλαη ίζεο, ηόηε ην ηεηξάπιεπξν είλαη 

παξαιιειόγξακκν.  

γ)  Γύν δηαδνρηθέο γσλίεο ελόο παξαιιεινγξάκκνπ είλαη νμείεο.   

 



 196 

 

41.  Σπκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο: 

α) Τν παξαιιειόγξακκν πνπ έρεη ίζεο δηαγσλίνπο ιέγεηαη …………………. 

β) Τν παξαιιειόγξακκν πνπ είλαη νξζνγώλην θαη ξόκβνο ιέγεηαη …………. 

γ) Σην ηεηξάγσλν νη δηαγώληνη έρνπλ ηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο:  

i)    .......................................................................  

ii)   .......................................................................  

iii) .......................................................................  

 

42.  Από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ε κία είλαη ιαλζαζκέλε. Πνηα είλαη απηή; Πώο 

πξέπεη λα δηαηππσζεί γηα λα γίλεη ζσζηή; 

α) Οη δηαγώληνη ελόο ηεηξαγώλνπ ζρεκαηίδνπλ κε ηηο πιεπξέο ηνπ γσλία 45°.  

β) Τν ηεηξάγσλν είλαη θαη ξόκβνο.  

γ) Κάζε παξαιιειόγξακκν πνπ ε κηα γσλία ηνπ είλαη νξζή είλαη ηεηξάγσλν.  

 

43.  Δμεηάζηε αλ έλα ηεηξάπιεπξν είλαη νξζνγώλην ζε θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 

πεξηπηώζεηο: 

α) έρεη δύν γσλίεο νξζέο 

β) έρεη ηηο δηαγώληνύο ηνπ θάζεηεο 

γ) είλαη παξαιιειόγξακκν θαη έρεη ηηο δηαγώληνύο ηνπ ίζεο.  

Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.  

 

44.  Μηα επζεία (ε) ηέκλεη ηηο πιεπξέο ελόο ηξηγώλνπ θαη ρσξίδεη ην ηξίγσλν ζε 

έλα ηεηξάπιεπξν θαη ζε έλα ηξίγσλν. Να γξάςεηε ηηο πξνϋπνζέζεηο, πνπ 

αθνξνύλ ην είδνο ηνπ ηξηγώλνπ θαη ηε ζρεηηθή ζέζε ηεο επζείαο, ώζηε ην 

ηεηξάπιεπξν λα είλαη: 

α) ηξαπέδην,  β) ηζνζθειέο ηξαπέδην.  


