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Ερωτήσεις Κατανόησης
1. ΄Ενας ϱόµβος και ένα τετράγωνο έχουν
την ίδια περίµετρο. Ποιο έχει το µεγαλύτερο εµβαδόν ;

τους. Σχηµατίζεται ένα νέο τετράπλευϱο. Να ϐρείτε τη σχέση που υπάρχει
µεταξύ των εµβαδών αυτού και του αρχικού.

2. Τετράγωνο και ισόπλευρο τρίγωνο
έχουν την ίδια περίµετρο. Ποιο έχει
το µεγαλύτερο εµβαδόν ;

6. Το γινόµενο των δύο πλευρών τριγώνου είναι διπλάσιο του εµβαδού.
Πόσο είναι το µέτρο της περιεχόµενης
γωνίας τους ;

3. Σε τρίγωνο διπλασιάζουµε το ύψος και
τριπλασιάζουµε τη ϐάση. Πώς ϑα µεταβληθεί το εµβαδόν ;

7. Αµβλυγώνιο και οξυγώνιο τρίγωνο
έχουν ίσες µια προς µια τις πλευρές
της οξείας και αµβλείας γωνίας και επιπλέον ίσα εµβαδά. Ποια η σχέση µεταξύ της αµβλείας και οξείας γωνίας ;

4. Αν η πλευρά ενός τετραγώνου αυξηϑεί κατά 4m το εµβαδόν του αυξάνεται
κατά 136 m2 . Να ϐρεθεί η πλευρά του
τετραγώνου αυτού.

8. Σε τρίγωνο ABΓ είναι β = 3γ .
σχέση έχουν τα ύψη υβ και υγ ;

5. Σε κυρτό τετράπλευρο ϕέρουµε τις
διαγωνίους και ενώνουµε τα µέσα των
τεσσάρων τµηµάτων τους στα οποία χωρίζονται από το σηµείο τοµής

Τι

9. Να αποδείξετε ότι οι 3 διάµεσοι ενός
τριγώνου το χωρίζουν σε έξι ισοδύναµα τρίγωνα.

Ασκήσεις
1. ΄Εστω τρίγωνο ABΓ και ∆, E, Z τα µέσα
των πλευρών AB, BΓ και ΓA, αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) (∆EZ) = (ZΓE)
(ϐʹ) (∆EZ) =

1
(ABΓ)
4

2. ΄Εστω παραλληλόγραµµο ABΓ∆. Αν τα σηµεία M και N χωρίζουν τη διαγώνιο B∆
σε τρία ίσα µέρη (∆M = MN = NB), να αποδείξετε ότι :
1
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(αʹ) το τετράπλευρο AMΓN είναι παραλληλόγραµµο,
(ϐʹ) (AMΓN) =

1
(ABΓ∆).
3

3. ∆ίνεται ένα παραλληλόγραµµο ABΓ∆
και έστω O σηµείο της διαγωνίου του AΓ.
Να δείξετε ότι τα τρίγωνα OAB και OA∆
είναι ισοδύναµα.

4. Τετραγωνικός αγρός µε πλευρά 300m
χωρίζεται σε τρία ισεµβαδικά οικόπεδα,
όπως στο διπλανό σχήµα. Να υπολογίσετε το εµβαδόν και τις διαστάσεις κάθε οικοπέδου.

5. ∆ίνεται το ορθογώνιο τραπέζιο ABΓ∆ του
διπλανού σχήµατος.
(αʹ) Να υπολογίσετε το εµβαδόν του και
την περίµετρο του.
(ϐʹ) Αν η ∆K χωρίζει το τραπέζιο ABΓ∆
σε δύο ισοδύναµα σχήµατα ABK∆
και KΓ∆, να υπολογίσετε τα µήκη
BK και KΓ.
6. Αν το άθροισµα των διαγωνίων ενός ϱόµβου ABΓ∆ είναι 14cm και η περίµετρος του
20cm, να ϐρείτε
(αʹ) το εµβαδόν του

(ϐʹ) το ύψος του ϱόµβου του από την κοϱυφή A.

7. Οι διαγώνιοι ενός κυρτού τετραπλεύρου
τέµνονται στο O και σχηµατίζουν γωνία
[ = 30o . Να αποδείξετε ότι :
AO∆

1
O∆ · OA
4
1
(ϐʹ) (ABΓ∆) = AΓ · ∆B.
4

(αʹ) (AO∆) =

8. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ µε εµβαδόν E = 84cm2 και περίµετρο Π = 42cm. Στις προεκτάσεις των πλευρών BA και ΓA, προς το µέρος του A, παίρνουµε αντίστοιχα τα
σηµεία ∆ και Z έτσι ώστε A∆ =

3
1
AB και AZ = AΓ.
4
3

(αʹ) Να αποδείξετε ότι (A∆Z) = 21cm2 και (ABZ) = 28cm2 .
(ϐʹ) Να ϐρείτε την ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου (O, ρ) του τριγώνου ABΓ.
9*. Σε κάθε τρίγωνο ABΓ να αποδείξετε ότι :

υα + υβ + υγ ≥ 9ρ,
όπου ρ η ακτίνα του εγγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου.
Πότε ισχύει η ισότητα ;
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