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Το άθροισµα των

1. Στο διπλανό σχήµα, να αποδείξετε
ότι :

γωνιών κάθε τριγώνου
είναι δύο ορθές.
(Θεώρηµα, σελίδα 88)

(αʹ) το τρίγωνο ABΓ είναι ισοσκελές,
(ϐʹ) η

Κάθε γωνία

γωνία

b
AE∆

είναι

ορθή.

(Τράπεζα ϑεµάτων)

b +Γ
b = 2B
b και A
b = 3Γ
b.
2. Σε τρίγωνο ABΓ ισχύουν A

ισόπλευρου τριγώνου
είναι 60o .
(Πόρισµα, σελίδα 89)

b
(αʹ) Να αποδείξετε ότι η γωνία B
o
είναι 60 .
(ϐʹ) Αν το ύψος A∆ και η διχοτόµος
του BE τέµνονται στο σηµείο Z,
να αποδείξετε ότι το τρίγωνο AZE
είναι ισόπλευρο.

(Τράπεζα ϑεµάτων)

b = 120o .
3. ΄Εστω τρίγωνο AB∆ µε A
Εξωτερικά του τριγώνου κατασκευάζουµε τα ισόπλευρα τρίγωνα AEB
και AZ∆.
Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) Τα τρίγωνα AEZ και AB∆ είναι
ίσα,
(ϐʹ) Το τµήµα ∆Z είναι παράλληλο
στο BE.

(Τράπεζα ϑεµάτων)

b = 90o ) και A∆ η διχοτόµος του. Από το
4. ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ (A
σηµείο ∆ ϕέρουµε την παράλληλη προς την AB που τέµνει την AΓ στο E.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο E∆Γ είναι ορθογώνιο.

b .
(ϐʹ) Να υπολογίσετε τη γωνία A∆E
b είναι 20 µοίρες µεγαλύτερη της γωνίας Γ,
b να υπολογίσετε
(γʹ) Αν η γωνία B
b
τη γωνία E∆Γ.
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b > Γ
b ϕέρουµε το ύψος A∆ και τη διχοτόµο AE. Να
5. Σε τρίγωνο ABΓ µε B
αποδείξετε ότι :

το άθροισµα των δύο
απέναντι εσωτερικών
γωνιών του τριγώνου.
(Πόρισµα, σελίδα 89)

b = 90o − AE∆
b ,
(αʹ) ∆AE

b =
(γʹ) ∆AE

b
b =Γ
b + BAΓ
(ϐʹ) AE∆

b −Γ
b
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6. Στο ηµικύκλιο διαµέτρου AB προεκτείνουµε την AB προς το µέρος
του A και παίρνουµε ένα σηµείο Γ.
Θεωρούµε E ένα σηµείο του ηµικυκλίου και έστω ∆ το σηµείο τοµής του
τµήµατος ΓE µε το ηµικύκλιο. Αν το
τµήµα Γ∆ είναι ίσο µε το OB και η
b είναι 15o , τότε :
γωνία BΓE

b = 30o ,
(αʹ) να αποδείξετε ότι O∆E

(ϐʹ) να υπολογίσετε τη γωνία

b = x.
EOB
7. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ax
και By είναι παράλληλες.
Επίσης, ισχύουν : AΓ = AZ, ΓB =
b = 50o .
BH και A

b
(αʹ) Να υπολογίσετε τις γωνίες AZΓ
b .
και HΓB
[ = 90o .
(ϐʹ) Να αποδείξετε ότι ZΓH

Οι οξείες γωνίες ενός
ορθογωνίου τριγώνου
είναι

8. Στο τρίγωνο ABΓ τα ύψη AH και ΓΘ
τέµνονται στο σηµείο ∆ και η διχοτόµος BK τέµνει τα δύο ύψη στα σηµεία E και Z.

Γωνίες µε πλευρές
κάθετες, είναι :

(αʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο
EZ∆ είναι ισοσκελές.

ίσες αν και οι δύο είναι

συµπληρωµατικές.
(Πόρισµα, σελίδα 89)

Το άθροισµα των
γωνιών ενός κυρτού

ν−γώνου είναι

οξείες ή και οι δύο

b = 60o , να αποδείξετε ότι το
(ϐʹ) Αν B
τρίγωνο EZ∆ είναι ισόπλευρο.

είναι αµβλείες και
είναι
παραπληρωµατικές αν

b και ∆
b του
9. Οι διχοτόµοι των γωνιών A
κυρτού τετραπλεύρου ABΓ∆ τέµνονb = 94o και
ται στο σηµείο E.
Αν B

η µία είναι αµβλεία
και η άλλη οξεία.
(Θεώρηµα,Πορίσµατα,

b = 118o , να υπολογίσετε τη γωνία
Γ
b .
AE∆

σελίδα 89)

(2ν − 4) ορθές.

¨Ο µαθηµατικός, όπως ένας Ϲωγράφος ή ένας ποιητής, είναι ένας σχεδιαστής. Αν τα
έργα που σχεδιάζει είναι διαχρονικότερα από εκείνων, αυτό οφείλεται στο ότι είναι
ϕτιαγµένα από ιδέες¨.
Hardy, Godfrey Harold, 1877 − 1947, ΄Αγγλος µαθηµατικός.

Νικόλαος ∆. Κατσίπης
www.nikolaoskatsipis.gr

2

Σχ. ΄Ετος 2020-2021

