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ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

1. Από τυχαίο ςθμείο Γ θμικυκλίου 
διαμζτρου ΑΒ φζρω παράλλθλθ προσ τθν 
ΑΒ, που τζμνει το θμικφκλιο ςτο Δ.  
 i.   Να δείξετε ότι  το τετράπλευρο  
ΑΒΓΔ  που ςχθματίηεται είναι ιςοςκελζσ 
τραπζηιο. 
 ii.   Αν οι ΑΔ, ΒΓ τζμνονται ςτο Ε  
και οι ΑΓ, ΒΔ τζμνονται  ςτο Η, να δείξετε 
ότι ΕΗ⊥ΑΒ. 

 

2. Δίνεται γωνία xOy .  Με  κζντρο 

τυχαίο ςθμείο Κ τθσ διχοτόμου Οδ τθσ 
γωνίασ,   γράφω κφκλο, που τζμνει τισ 
πλευρζσ Οx, Oy ςτα Α, Β, και Δ,  Γ 
αντίςτοιχα.  
Να δείξετε ότι : 
i.  AB=ΓΔ 
ii. Το  ΑΒΓΔ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο 
Αν  ΟΜ, ΟΝ εφαπτόμενεσ του κφκλου, 
τότε   
iii.  Τα τρίγωνα ΜΒΑ, ΝΓΔ είναι ίςα. 
 
 

 

3. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ τυχαίο 
ςθμείο τθσ ΒΓ.  Ζςτω  ΔΚ=//ΒΑ  και  
ΔΛ=//ΓΑ.  
Αν οι  ΔΚ,  ΔΛ τζμνουν τισ ΑΓ, ΑΒ ςτα Η, Ε 
αντίςτοιχα, να δείξετε ότι: 
i. Τα   Κ, Α, Λ είναι ςυνευκειακά . 
ii. Τα τρίγωνα ΛΑΕ, ΓΔΗ  είναι ίςα 
iii.  Οι ΓΛ, ΑΔ, ΚΒ και ΕΗ ςυντρζχουν. 
 
 
 

 
4. Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ με 
ΑΒ=ΑΓ. Επί των κακζτων ςτισ ΑΒ, ΑΓ ςτο 
ςθμείο Α παίρνω ςθμεία Δ, Ε αντίςτοιχα 
ϊςτε ΑΔ=ΑΕ (όπωσ ςτο ςχιμα) τζτοια 

ϊςτε     . Να δείξετε ότι:  
i.  Αν Μ, Ν τα μζςα των ΔΒ, ΕΓ 
αντίςτοιχα ,    τότε το ΑΜΝ είναι 
ιςοςκελζσ τρίγωνο. 

ii.       
iii. ΜΝ//ΓΒ. 
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5. Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ 
με κζντρο περιγεγραμμζνου κφκλου το Ο.  
Δφο ευκείεσ διζρχονται από το Ο,  είναι 
παράλλθλεσ ςτισ πλευρζσ ΑΒ, ΑΓ του 
τριγϊνου και τζμνουν τισ ΑΒ,ΒΓ και ΑΓ, ΒΓ 
αντίςτοιχα ςτα Δ, Η και Ε, Θ . Να δείξετε 
ότι : 
i.  Το ΑΔΟΕ είναι ρόμβοσ 
ii. Το ΔΕΗΘ είναι ορκογϊνιο 
παραλλθλόγραμμο 

iii. ΗΘ= 
1

3
ΒΓ. 

 

6. Δίνεται ιςόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ . 
Από το κζντρο  Ο του περιγεγραμμζνου 
του κφκλου διζρχονται δφο ευκείεσ που 
ςχθματίηουν μεταξφ τουσ , γωνία 60ο  , 
δεν είναι παράλλθλεσ προσ τισ πλευρζσ 
του τριγϊνου και τισ τζμνουν ςτα Δ, Ε και  
Η , Θ.  
Να δείξετε ότι: 
i.  τα τρίγωνα ΑΟΔ και ΓΟΘ  είναι ίςα. 

ii. O 30      
 
iii.  το ΕΗΘΘ  είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο. 
 
 
 

 

7. Δίνεται θμικφκλιο (Ο,R)  
διαμζτρου ΑΒ=2R. Στθν προζκταςθ τθσ ΒΑ 
προσ το Α παίρνω ςθμείο Γ τζτοιο ϊςτε 
ΑΓ=R. H εφαπτόμενθ ΓΕ από το Γ ςτο 
θμικφκλιο,   και θ  εφαπτόμενθ ςτο Β , 
τζμνονται ςτο Δ. Να δείξετε ότι : 

i.  O 30    
ii.  ΔΟ=2R 
iii. Το ΔZΓ είναι ιςόπλευρο.  
iv. Θ ΔΟ διζρχεται από το μζςον  
  τθσ ΓΗ. 
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8. Δίνεται ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ και 
καταςκευάηουμε εξωτερικά του τα  
τετράγωνα  ΑΓΔΕ και ΑΒΗΘ.  
 
Να δείξετε ότι: 
 
i.  τα τρίγωνα ΑΘΓ και ΑΒΕ είναι ίςα. 
ii. Τα ςθμεία Θ, Β, Γ, Ε είναι ομοκυκλικά 

iii. Θ γωνία  EB 45    
iv. ΘΕ//ΒΓ 

v. ΘΓ ΕΒ 
 
 
 
 

 

9. Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) και οι 
εφαπτόμενεσ ςτα άκρα μιασ διαμζτρου 
ΑΒ. Τυχαία ευκεία που διζρχεται από το 
Ο τζμνει τισ δφο παράλλθλεσ ςτα Δ, Η.  
Αν Γ ςθμείο τθσ  εφαπτομζνθσ που δεν 

περιζχει το Δ,  τζτοιο ϊςτε ΟΓ ΟΔ.   
Να δείξετε ότι: 
i.  το τρίγωνο  ΔΓΗ είναι  ιςοςκελζσ 
ii. Θ ΓΔ είναι εφαπτομζνθ του κφκλου 
(Ο,R) 
iii. ΔΓ=ΑΓ+ΒΔ 
 

 

10.    Από τυχαίο ςθμείο Κ του φψουσ ΑΔ 
τριγϊνου ΑΒΓ φζρω τισ κάκετεσ ΚΕ, ΚΗ 
ςτισ ΑΒ, ΑΓ αντίςτοιχα. Να δείξετε ότι το 
ΒΕΗΓ είναι εγγράψιμο. 
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11. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και Δ, Ε τα μζςα 
των πλευρϊν του ΑΒ, ΑΓ αντίςτοιχα. Επί 
τθσ ΓΒ παίρνω ςθμεία Κ εξωτερικό τθσ ΓΒ 
προσ το Β  και Λ εςωτερικό τθσ  ΓΒ, ζτςι 
ϊςτε ΒΚ=ΛΓ.   
Αν οι  ΚΔ, ΛΕ τζμνονται ςτο Η. Να δείξετε  
ότι: 

i. ΔΕ=//
2


 

ii. Τα Δ, Ε είναι τα μζςα των ΚΗ, ΛΗ 
 αντίςτοιχα 
iii.  AZ//BΓ 

 

12. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ,  το φψοσ του 
ΑΔ. Αν  θ διχοτόμοσ του ΒΕ, τζμνει τθν ΑΔ 
ςτο Η και θ κάκετθ από το Η ςτθν ΑΒ  
τζμνει τθν ΒΓ ςτο Λ, να δείξετε ότι : 
i. Τα τρίγωνα ΑΚΗ και ΛΔΗ είναι ίςα. 
ii. Θ ΒΗ είναι κάκετθ ςτθ ΑΛ. 

iii. Θ ΗΜ είναι διχοτόμοσ τθσ  . 

 

13. Ζςτω ε1 ,  ε2 θμιευκείεσ κάκετεσ 
ςτα άκρα Α, Β ευκφγραμμου τμιματοσ ΑΒ  
και Γ, Δ τυχαία ςθμεία πάνω ςε αυτζσ 
αντίςτοιχα. Αν Η, Ε  τα μζςα των  ΒΓ  και 
ΑΔ αντίςτοιχα και θ ΑΗ τζμνει τθν ε2 ςτο 
Θ. Να δείξετε ότι: 

i.    
2


   

ii.    
2

  
   

iii.         

 



Επαναληπτικζσ αςκήςεισ γεωμετρίασ Α Λυκείου 
Κουτςκουδήσ  Παναγιϊτησ  
 

 

14. Δίνεται κφκλοσ (Ο,R) 
διαμζτρου ΑΒ και μια χορδι του ΓΔ 
που τζμνει τθν ΑΒ ςτο Ε και 
ςχθματίηει με αυτιν γωνία 45ο. Ζςτω 
Γϋ , Δϋ οι προβολζσ των Γ,Δ  αντίςτοιχα  
πάνω ςτθν ΑΒ. Ζςτω επίςθσ ΟΚ⊥ΓΔ 
και ΚΛ⊥ΑΒ. 
Να δείξετε ότι: 
i.  Τα τρίγωνα  ΕΓΓϋ, ΕΔΔϋ είναι 
ιςοςκελι 
ii.  Τα τρίγωνα ΟΔΔϋ,  ΟΓΓϋ είναι 
ίςα 
iii.  ΔΔϋ-ΓΓϋ=2ΚΛ 

 

15. Δφο κφκλοι (Κ,R) και (Λ,ρ) 
τζμνονται ςτα Α, Β. 
Οι κάκετεσ από το Λ ςτισ ΚΑ, ΚΒ  
τζμνουν τον κφκλο (Λ,ρ) ςτα Θ, Θ  
αντίςτοιχα. 
Να δείξετε ότι : 
i.  Τα τρίγωνα ΚΛΑ, ΚΛΒ είναι ίςα 
ii.   Οι χορδζσ ΓΑ και ΒΔ είναι ίςεσ 
iii. ΚΘ=ΚΘ 
 

 

16. Δίνεται ορκογϊνιο ΑΒΓΔ. Θ 
κάκετοσ  από το Α ςτθν ΒΔ τζμνει τισ 
ΒΔ και ΓΔ ςτα Ε, Η αντίςτοιχα. Να 
δείξετε ότι: 
i. το ΕΗΓΒ είναι εγγράψιμο 
ii. αν ο περιγεγραμμζνοσ  κφκλοσ 
ςτο ΕΗΓΒ τζμνει τθν ΑΒ ςτο Θ τότε 
ΘΒ=ΗΓ 
iii. ΔΘ=ΑΗ 
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17. Δίνεται  ιςοςκελζσ τρίγωνο 
ΑΒΓ με βάςθ τθν ΒΓ. Ο κφκλοσ 
διαμζτρου ΑΒ τζμνει τθν ΒΓ ςτο Μ 
και τθν ΑΓ ςτο Ε. 
i.  Να δείξετε ότι ΒΕ φψοσ του 
τριγϊνου. 
ii. Το Μ είναι μζςον τθσ ΒΓ 
iii. Αν Ο μζςον τθσ ΑΒ τότε 
ΟΜ⊥ΒΕ 
iv. Θ εφαπτόμενθ του κφκλου 
(Ο, ΟΑ) ςτο ςθμείο του Μ, 
διζρχεται από το μζςον τθσ  
 ΕΓ. 

 

18. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με A =60ο 
και Μ το μζςον τθσ ΒΓ. Επίςθσ ΒΔ, 
ΓΕ τα φψθ του. 
Να δείξετε ότι: 

i. ΜΔ=ΜΕ=
B

2


 

ii. Το τρίγωνο ΜΔΕ είναι 
ιςόπλευρο 

 
19. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και 
ζςτω Μ το μζςον τθσ ΒΓ και Θ το 
ςθμείο τομισ των υψϊν του  ΒΔ, 
ΓΕ. 
i. Να δείξετε ότι ΜΔ=ΜΕ 
ii. Οι ΜΔ, ΜΕ είναι 
εφαπτόμενεσ ςτον 
περιγεγραμμζνο κφκλο ςτο 
τρίγωνο ΑΔΕ 
iii. Αν Κ το κζντρο του 
παραπάνω κφκλου τότε θ ΚΜ είναι 
μεςοκάκετοσ του ΕΔ. 
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20. Ζςτω ιςοςκελζσ τρίγωνο 

ΑΒΓ με   =120ο . Ζςτω επίςθσ  
ςθμεία Δ, Ε επί τθσ ΒΓ τζτοια ϊςτε 
ΒΔ=ΔΕ=ΕΓ. Να δείξετε ότι 
i. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι 
ιςοςκελζσ 
ii. Το Ε είναι κζντρο βάρουσ 
του ΑΓΗ 
iii.   το  τρίγωνο ΑΔΕ είναι 
ιςόπλευρο. 

 
21. Δίνεται παραλλθλόγραμμο 
ΑΒΓΔ. Αν οι διχοτόμοι των γωνιϊν 

,   τζμνονται όπωσ ςτο ςχιμα, 

να δειχκεί ότι: 
i. ΑΕ⊥ΒΗ 
ii. Tα ςθμεία Μ, Ο, Ν είναι 
ςυνευκειακά. 

iii. ΟΜ + ΟΝ=
1

2
(ΕΗ +ΑΒ) 

 
22. M τυχαίο σημείο του (K,r). 

Δείξε ότι ΜΚ κάθετη ςτην 
ΔΓ. 

 
23. Αν Γ μζςον τόξου ΑΒ κφκλου 

(Ο,ρ) και οι τυχαίεσ χορδζσ 
ΓΔ, ΓΕ τζμνουν την ΑΒ ςτα  
Ζ, Η αντίςτοιχα τότε ΔΕΗΖ 
εγγράψιμο. 

 
 


