
ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ (1) 
ΘΕΜΑ 1ο 
α) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 2 ορθές. 

μονάδες 20 

β) Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό            

    της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν   

    αυτή είναι λανθασμένη. 

α) Οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι συμπληρωματικές.     

                                                                                                                Σωστό      Λάθος 

     β) Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού ν-γώνου είναι ίσο με 4 ορθές.                                                                               

                                                                                                                       Σωστό      Λάθος 
     γ) Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο γωνίες  

         εντός,εκτός και επί τα αυτά παραπληρωματικές , τότε είναι παράλληλες.                                                                                                                       

                                                                                                                       Σωστό       Λάθος 

     δ) Οι εφεξής και παραπληρωματικές δύο εντος και επί τα αυτά γωνιών δύο  

          παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη είναι ίσες.                                                                                     

                                                                                                                        Σωστό      Λάθος    

     ε)  Κάθε τρίγωνο έχει δύο αμβλείες εξωτερικές γωνίες.                                                                              

 Σωστό       Λάθος   

μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  και η  διχοτόμος του ΑΔ. Από την κορυφή Β φέρουμε ευθεία (ε) 

παράλληλη προς τη ΑΔ, που τέμνει την προέκταση της ΓΑ στο σημείο Ε.  

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΕΑΒ είναι ισοσκελές.                                                                      

                                                                                                                                      μονάδες 15 

β) Τα αποδείξετε ότι     .                                                      μονάδες 10 

γ)  Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και ˆ 25  να βρείτε τις γωνίες του τετραπλεύρου   

     ΕΑΔΒ.                                                                                     

                                                                                                                                    μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) και η διάμεσος του ΑΜ. 

Από την κορυφή Β φέρουμε ευθεία (ε) κάθετη προς την ΒΓ. 

Αν η διχοτόμος της γωνίας ˆ  τέμνει την (ε) στο σημείο Κ: 

α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές .                                       μονάδες 15 

Αν ˆ 23  να υπολογίσετε  

β) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΚ και                                                                           μονάδες  10                                                                                                                                                                                                 

γ) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ                                                                                  μονάδες  10                                                   

 

 

 Καλή επιτυχία !!! 

 



Λύσεις  (1) 
                                                       

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Θεωρία 

β) ΣΣΛΛΣ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

α) ˆ ˆ   (1) (σαν εντός εναλλάξ των παραλλήλων  
     ΑΔ και ΒΕ που τέμνονται από την ΑΒ) 

     ˆ ˆ   (2) (σαν εντός εκτός και επί τα αυτά τα 

      των παραλλήλων ΑΔ και ΒΕ που τέμνονται από την  ΓΕ) 

      ˆ ˆ   (3) (ΑΔ διχοτόμος της ˆ  ) 

      Από τις σχέσεις  (1),(2),(3) έχουμε ˆ ˆ    
      οπότε το τρίγωνο ΕΑΒ είναι ισοσκελές. 

 

β) Το τρίγωνο ΕΑΒ είναι ισοσκελές οπότε ΕΑ=ΑΒ.  

    Άρα   .  

 

γ) ˆ ˆ 25    . 

     Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οπότε 

     ΑΔ διχοτόμος και ύψος. 

     ΕΒ//ΑΔ οπότε   οπότε ˆˆ 90    . 

     ˆ ˆ ˆ ˆ 360    

      ˆ ˆ90 90 25 360 155      .  

 

ΘΕΜΑ 3ο                             

 
α)   Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οπότε 

       ΑΜ διάμεσος ,διχοτόμος και ύψος. 

       Άρα ΑΜ // (ε) (κάθετες στην ΒΓ). 

      ˆ ˆ   (1) (σαν εντός εναλλάξ των  
        παραλλήλων (ε) και ΑΜ που τέμνονται  

        από τη ΑΚ)  

        ˆ ˆ   (2) (ΑΚ διχοτόμος της γωνίας ˆ  ) 

        Από τις σχέσεις  (1),(2) έχουμε ˆˆ  

        οπότε το τρίγωνο ΑΒΚ είναι  

         ισοσκελές. 

                                                           

β) ˆ ˆˆ 23     . 

     Στο τρίγωνο ΑΒΚ έχουμε     

    ˆˆ ˆ ˆ ˆ180 23 23 180 134         . 

γ)  0ˆ 23 23 46     οπότε 0ˆ ˆ2 92   .  

     Στο τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε     

     
ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ180 92 2 180 2 88 44


         . 

 



ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ (2) 
ΘΕΜΑ 1ο 
α) Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 2 ορθές. 

μονάδες 20 

β) Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό            

    της και, ακριβώς δίπλα, την ένδειξη (Σ), αν η πρόταση είναι σωστή, ή (Λ), αν   

    αυτή είναι λανθασμένη. 

α) Οι οξείες γωνίες ενός αμβλυγωνίου τριγώνου δεν είναι συμπληρωματικές.     

                                                                                                                Σωστό      Λάθος 

     β) Το άθροισμα των εξωτερικών γωνιών κυρτού δεκαγώνου είναι ίσο με 10 ορθές.                                                                               

                                                                                                                       Σωστό      Λάθος 
     γ) Αν δύο ευθείες τεμνόμενες από τρίτη σχηματίζουν δύο γωνίες  

         εντός επί τα αυτά ίσες , τότε είναι παράλληλες.                                                                                                                       

                                                                                                                       Σωστό       Λάθος 

     δ) Οι εφεξής και παραπληρωματικές δύο εντος,εκτός και επί τα αυτά γωνιών δύο  

          παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη είναι ίσες.                                                                                     

                                                                                                                        Σωστό      Λάθος    

     ε)  Δύο ευθείες κάθετες προς μία τρίτη ευθεία είναι μεταξύ τους κάθετες.                                                                              

 Σωστό       Λάθος   

μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ  και η  διχοτόμος του ΒΔ. Από την κορυφή Γ φέρουμε ευθεία (ε) 

παράλληλη προς τη ΒΔ, που τέμνει την προέκταση της ΑΒ στο σημείο Ε.  

α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΓΒΕ είναι ισοσκελές.                                                                      

                                                                                                                                      μονάδες 15 

β) Τα αποδείξετε ότι   .                                                      μονάδες 10 

γ)  Αν το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές και ˆ 15   να βρείτε τις γωνίες του τετραπλεύρου   

     ΕΒΔΓ.                                                                                     

                                                                                                                                    μονάδες 10 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΒΑ=ΒΓ) και η διάμεσος του ΒΜ. 

Από την κορυφή Α φέρουμε ευθεία (ε) κάθετη προς την ΑΓ. 

Αν η διχοτόμος της γωνίας ˆ  τέμνει την (ε) στο σημείο Κ: 

α) να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές .                                       μονάδες 15 

Αν ˆ 24  να υπολογίσετε  

β) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΚ και                                                                           μονάδες  10                                                                                                                                                                                                 
γ) τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ                                                                                  μονάδες  10                                                   

 

 

 Καλή επιτυχία !!! 

 



Λύσεις  (2) 

 

                                                        

ΘΕΜΑ 1ο 

α) Θεωρία 

β) ΣΛΛΣΛ 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

α) ˆ ˆ   (1) (σαν εντός εναλλάξ των παραλλήλων  
     ΒΔ και ΓΕ που τέμνονται από την ΒΓ) 

     ˆ ˆ  (2) (σαν εντός εκτός και επί τα αυτά τα 

      των παραλλήλων ΒΔ και ΓΕ που τέμνονται από την  ΑΕ) 

      ˆ ˆ   (3) (ΒΔ διχοτόμος της ˆ  ) 

      Από τις σχέσεις  (1),(2),(3) έχουμε ˆ ˆ   
      οπότε το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές. 

 

β) Το τρίγωνο ΕΒΓ είναι ισοσκελές οπότε ΒΕ=ΒΓ.  

    Άρα  .  

 

γ) ˆ ˆ 15    . 

     Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οπότε 

     ΒΔ διχοτόμος και ύψος. 

     ΕΓ//ΒΔ οπότε    οπότε ˆˆ 90   . 

     ˆˆ ˆ ˆ 360    

      ˆˆ 90 90 15 360 165      .  

  

      

ΘΕΜΑ 3ο 

 
α)   Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οπότε 

       ΒΜ διάμεσος ,διχοτόμος και ύψος. 

       Άρα ΒΜ // (ε) (κάθετες στην ΑΓ). 

      ˆ ˆ    (1) (σαν εντός εναλλάξ των  
        παραλλήλων (ε) και ΑΜ που τέμνονται  

        από τη ΑΚ)  

        ˆ ˆ   (2) (ΒΚ διχοτόμος της γωνίας ˆ  ) 

        Από τις σχέσεις  (1),(2) έχουμε ˆ ˆ    

        οπότε το τρίγωνο ΑΒΚ είναι  

         ισοσκελές.                                                           

β) ˆ ˆ ˆ 24    . 
     Στο τρίγωνο ΑΒΚ έχουμε     

    ˆ ˆ ˆˆ ˆ 180 24 24 180 132         . 

γ)  0ˆ 24 24 48     οπότε 0ˆ ˆ2 96    .  

     Στο τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε     

     
ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ180 96 2 180 2 84 42


         . 


