
Ερωτήσεις ανάπτυξης  
 
1. ** Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ∆, Ε, Ζ τα 

µέσα των πλευρών ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ 
αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:   
α) (∆ΕΖ) = (ΖΓΕ) 

β) (∆ΕΖ) = 
4
1  (ΑΒΓ).  

 
 

 
2. ** Να δείξετε ότι το εµβαδόν τυχόντος 

τετραπλεύρου ΑΒΓ∆ ισούται µε το γινόµενο της 
µιας διαγωνίου του ΑΓ επί το ηµιάθροισµα των 
αποστάσεων ∆Ε, ΖΒ των δύο άλλων κορυφών από 
τη διαγώνιο αυτή.  

 
 
 
3. ** Όταν οι διαγώνιες ενός κυρτού τετραπλεύρου ΑΒΓ∆ 

σχηµατίζουν γωνία Ο = 30°, να δείξετε ότι ισχύει:  

α) (ΑΟ∆) = 
4
1  Ο∆.ΟΑ 

β) (ΑΒΓ∆) = 
4
1  ΑΓ.∆Β. 

 
 
4. ** Από ένα σηµείο Ε της διαγωνίου Β∆ 

παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆ φέρνουµε 
παράλληλες προς τις πλευρές του. Να δείξετε 
ότι τα παραλληλόγραµµα που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της Β∆ είναι ισοδύναµα.  
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5. ** Από τις κορυφές ενός τετραπλεύρου ΑΒΓ∆ 

φέρνουµε παράλληλες προς τις διαγωνίους του. 
Να δείξετε ότι το περιγεγραµµένο στο 
τετράπλευρο παραλληλόγραµµο ΗΖΕΘ έχει 
εµβαδό διπλάσιο από το εµβαδό του 
τετραπλεύρου. 

 
 
6. ** Να δείξετε ότι σε ρόµβο, του οποίου το εµβαδόν είναι ίσο µε το 

ηµιγινόµενο µιας διαγωνίου επί την πλευρά του, µια γωνία του είναι 60°. 
 
 
7. ** Να δείξετε ότι ένα τρίγωνο ΑΒΓ, του οποίου το 

εµβαδόν ισούται µε 
2
1  α.µα, όπου µα η διάµεσος από 

την κορυφή Α, είναι ισοσκελές ή ισόπλευρο. 

Α

Β ΓΜ

µα

 
 
 
8. ** Να δείξετε ότι ένα τρίγωνο ΑΒΓ, το εµβαδόν του 

οποίου ισούται µε 
2
1  α.δα, όπου δα η διχοτόµος της 

γωνίας Α, είναι ισοσκελές ή ισόπλευρο. 

 
 
9. ** Να δείξετε ότι αν ένα τετράγωνο πλευράς α και ένα ισόπλευρο τρίγωνο 

πλευράς β έχουν την ίδια περίµετρο, τότε το εµβαδόν του τετραγώνου 

ισούται µε 
16
β9 2

. 
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10. ** ∆ίνεται παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ και από 
το µέσο Κ της διαγωνίου Β∆ φέρνουµε τυχαία 
ευθεία ΕΖ που τέµνει τις ΑΒ και Γ∆ στα Ε και 
Ζ αντίστοιχα.  
Να δείξετε ότι (ΑΕΖ∆) = (ΒΓΖΕ).  

 
11. ** ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Από ένα σηµείο Ο 

εσωτερικό του ΑΒΓ φέρνουµε κάθετες στις 
πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ και πάνω σ’ αυτές 
παίρνουµε τµήµατα Ο∆ = ΑΒ, ΟΕ = ΒΓ, ΟΖ = 
ΓΑ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι ισχύει:  
α) (∆ΟΕ) = (ΑΒΓ)   και  
β) (∆ΕΖ) = 3(ΑΒΓ). 

 

 
 

12. ** Ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆ 

το εµβαδόν του είναι ίσο µε 
4

2ΑΓ , όπου ΑΓ η 

µία διαγώνιός του. ∆είξτε ότι η οξεία γωνία ΑΟ∆ 
των διαγωνίων του είναι 30°. 

 

Α Β

Γ∆

30°
Ο

 

 
13. ** Το εµβαδόν ενός τετραγώνου είναι 256 cm2. Αν ελαττώσουµε την πλευρά 

του κατά 10 cm, κατά πόσα cm2 ελαττώνεται το εµβαδόν του;  
 

14. ** Τραπεζίου ΑΒΓ∆ οι µη παράλληλες πλευρές 
Α∆ και ΒΓ τέµνονται στο Κ. Να δείξετε ότι τα 
τρίγωνα ΚΑΓ και ΚΒ∆ είναι ισοδύναµα. 
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15. ** Έστω τρίγωνο ΑΒΓ και σηµείο Μ της 

πλευράς ΒΓ, τέτοιο ώστε ΒΜ = 
3
2  ΒΓ. Να 

δείξετε ότι το εµβαδόν του ΑΒΜ είναι ίσο µε 

τα 
3
2  του εµβαδού του τριγώνου ΑΒΓ. 

Α

ΒM
Γ

 

 
16. ** Έστω ΑΒΓ ένα ισόπλευρο τρίγωνο πλευράς α και ΚΛΜ τρίγωνο µε γωνία 

∧
K  = 120°. Τότε να δείξετε ότι 

)(
)(

ΑΒΓ
ΚΛΜ  = 2α

.ΛΜΚΛ . 

 
17. ** Ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ έχει βάσεις α 

και 3α και ύψος ∆Ε = 2α και Κ, Λ είναι τα 
µέσα των διαγωνίων του. 
α) Να βρεθεί το εµβαδόν του τριγώνου ΑΚΛ.  
β) Να δείξετε ότι:  

(ΑΚΛ) = (ΒΚΛ) = (ΓΚΛ) = (∆ΚΛ). 

 

 

  
18. ** Αν η πλευρά ενός τετραγώνου αυξηθεί κατά 4 m, το εµβαδόν του 

αυξάνεται κατά 136 m2. Να βρεθεί η πλευρά του τετραγώνου αυτού. 
 
19. ** Η περίµετρος ενός ρόµβου ΑΒΓ∆ είναι 48 cm και η απόσταση των δύο 

απέναντι πλευρών του είναι 5 cm. Να υπολογιστεί το εµβαδόν του ρόµβου. 
 
20. ** Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει γωνία Γ = 60°, β = 12 cm, α = 3 cm και είναι 

ισοδύναµο µε ισόπλευρο τρίγωνο. Να υπολογιστεί η πλευρά του ισοπλεύρου 
αυτού τριγώνου. 
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21. ** Σ’ ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ συνδέουµε 
την κορυφή Α µε τα µέσα Κ, Λ των πλευρών 
Γ∆ και ΒΓ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι  

(ΑΚΓΛ) = 
2
1  (ΑΒΓ∆).  

 
22. ** ∆ίνεται ορθογώνιο ΑΒΓ∆ µε διαστάσεις 

ΒΓ = α και ΑΒ = β. Φέρνουµε την ΟΜ, 
όπου Ο το σηµείο τοµής των διαγωνίων 
του και Μ το µέσο της πλευράς ∆Γ.  

 
α) Να υπολογιστούν οι πλευρές του τριγώνου ΟΜΒ συναρτήσει των α, β.  
β) ∆είξτε ότι τα τρίγωνα ΟΜΒ και ΟΜΓ είναι ισοδύναµα.  
γ) Να υπολογιστεί το εµβαδόν του ΟΜΒ συναρτήσει των α, β. 

 
 

23. ** ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε πλευρές α, β, γ 
και κύκλος (Κ, R) που έχει το κέντρο του 
στην πλευρά ΒΓ και εφάπτεται στις 
πλευρές ΑΒ και ΑΓ. Να δείξετε ότι:  
R (β + γ) = 2Ε. 

 
 

24. ** Από την κορυφή Β τριγώνου ΑΒΓ 
φέρνουµε µια οποιαδήποτε ευθεία που να 
συναντά την προέκταση της ΓΑ, προς το 
µέρος του Α σε ένα σηµείο Β΄, καθώς και την 
ΓΓ΄//ΒΒ΄, που συναντά την προέκταση της 
ΒΑ στο Γ΄. Να αποδειχθεί ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ 
και ΑΒ΄Γ΄ είναι ισεµβαδικά. 
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25. ** Στο εσωτερικό ενός τριγώνου ΑΒΓ 
παίρνουµε ένα σηµείο Κ έτσι ώστε να είναι 
γωνία ΑΚΒ = γωνία ΓΚΑ = 120° και 
ΚΑ = 2 cm, ΚΒ = 6 cm, ΚΓ = 10 cm. Να 
υπολογιστούν τα εµβαδά των τριγώνων:  
α) ΚΒΓ   και   β) ΑΒΓ. 

Α

Β Γ

Κ

 
 

26. ** Αν το άθροισµα των διαγωνίων ενός ρόµβου είναι 14 cm και η περίµετρός 
του είναι 20 cm, να βρεθούν: 
α) το εµβαδόν του και 
β) το ύψος του ρόµβου από την κορυφή Α. 

 
27. ** Ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ έχει µια γωνία του 5-πλάσια µιας άλλης 

και την περίµετρό του 12-πλάσια µιας πλευράς. Αν το εµβαδόν του είναι  
40 cm2, να υπολογισθούν:  
α) οι πλευρές του και  
β) τα ύψη του. 
 

28. ** Προεκτείνουµε τις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ 
τριγώνου ΑΒΓ αντιστοίχως κατά τµήµατα 
Β∆ = ΒΑ, ΓΕ = ΓΒ και ΑΖ = ΑΓ. Να 
δείξετε ότι:  
α) (ΖΓΕ) = 2 (ΑΒΓ) και  
β) (∆ΕΖ) = 7 (ΑΒΓ). 

A

B

Γ

∆

Ε

Ζ
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29. ** Σε τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουµε παράλληλη 
στην πλευρά ΒΓ που τέµνει τις πλευρές ΑΒ 
και ΑΓ στα σηµεία ∆ και Ε αντίστοιχα. Να 
δείξετε ότι: (ΑΒΕ)2 = (ΑΒΓ) . (Α∆Ε). 

 
 

30. ** Έστω ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (  = 90°). 
Κατασκευάζουµε επί των τριών πλευρών και 
εκτός του τριγώνου τετράγωνα ΒΓ∆Ε, ΓΑΘΙ, 
ΑΒΚΛ. Αν γνωρίζουµε τις πλευρές του 
ορθογώνιου τριγώνου ΑΒ = γ, ΑΓ = β, ΒΓ = 
α, να υπολογισθούν:  

∧
A

α) Τα εµβαδά (ΚΒΕ), (∆ΓΙ), (ΛΑΘ) και 
β) Το εµβαδόν του εξαγώνου ∆ΕΚΛΘΙ,  

Ι
Α

Β Γ

Κ

Λ

Θ

∆Ε  
 

31. ** Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει ΑΒ = γ, ΑΓ = β 
και γωνία Α = 30°. Επί των πλευρών ΑΒ 
και ΑΓ και έξω από το τρίγωνο 
κατασκευάζουµε τετράγωνα ΑΒ∆Ε, 
ΑΓΖΗ και φέρνουµε την ΕΗ.  

30°

A

B Γ

βγ

∆

Ε Η

Ζ

 

α) ∆είξτε ότι τα τρίγωνα ΑΕΗ και ΑΒΓ είναι ισοδύναµα.  
β) Να υπολογιστεί το εµβαδόν του ΒΓΖΗΕ∆. 
 

32. ** ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε ύψος ΑΗ = υ, 
γωνία Β = 60° και γωνία Γ = 45°. Να 
υπολογίσετε συναρτήσει του υ:  
α) Τις πλευρές του τριγώνου 
β) Το εµβαδόν του  
γ) Τα ύψη προς τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ.  
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33. ** Έστω τρίγωνο ΑΒΓ. Στις πλευρές του 
ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ παίρνουµε αντίστοιχα τα 

σηµεία ∆, Ε, Ζ έτσι ώστε: Α∆ = 
2
1  ΑΒ, 

ΒΕ = 
3
1  ΒΓ, ΓΖ = 

4
1  ΓΑ. Αν γνωρίζουµε 

ότι (ΑΒΓ) = Ε, να υπολογίσετε:  
 

α) Τα εµβαδά των τριγώνων ∆ΒΕ, ΕΖΓ, Α∆Ζ.  
β)  Το εµβαδόν του τριγώνου ∆ΕΖ.  

 
 

34. ** ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ 
= ΑΓ) µε ΑΒ = 6 cm και γωνία ΒΑΓ = 
120°.  

 
α) Να βρεθεί το εµβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.  

β) Αν Ε σηµείο της ΑΓ, τέτοιο ώστε ΑΕ = 
2
1  ΕΓ και Α∆ το ύψος του 

τριγώνου ΑΒΓ, να βρεθεί το εµβαδόν του τριγώνου ∆ΕΓ. 
 

35. ** ∆ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε β = 2γ, Α∆ µια 
διχοτόµος του και ΒΜ µια διάµεσός του. 
Να δείξετε ότι:  

α) 
)(
)BM(

∆ΜΓ
∆  = 

2
1       β) 

)(
)M(

ΑΒΓ
∆Γ  = 

3
1 . 

Γ

Α

γ
β

Β ∆

Μ

 
 

 
 

36. ** Ένα τετράπλευρο ΑΒΓ∆ είναι 
περιγεγραµµένο περί τον κύκλο Ο. Να 
δείξετε ότι αληθεύει η σχέση: 
(ΟΑΒ) + (ΟΓ∆) = (ΟΑ∆) + (ΟΒΓ). 
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37.  ** Σε ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ 
παίρνουµε δύο τυχόντα σηµεία Ε και Θ 
επί των πλευρών ΑΒ και Γ∆ αντίστοιχα. 
Οι ευθείες ∆Ε και ΑΘ τέµνονται στο Ζ 
και οι ευθείες ΓΕ και ΒΘ τέµνονται στο 
Η. Να δείξετε ότι:   
α) (ΕΖΘ) = (ΑΖ∆) 
β) (ΕΗΘΖ) = (ΒΗΓ) + (Α∆Ζ). 
 

38.  ** Έστω τραπέζιο ΑΒΓ∆, υ το ύψος από το 
Α και ΗΘ η διάµεσός του. Φέρνουµε 
ευθύγραµµο τµήµα που διέρχεται από το 
µέσο Μ της ΗΘ και τέµνει τις ΑΒ, ∆Γ στα 
σηµεία Ζ, Ε αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:  
α) (ΑΖΕ∆) = ΗΜ.υ  και 
β) (ΑΖΕ∆) = (ΖΒΓΕ).  

 
 

// //

Α Ζ Β

Θ

Γ
Ε

Μ

∆

Η
υ

 
 

39.  ** Τραπεζίου ΑΒΓ∆ οι βάσεις είναι ΑΒ = α, 
Γ∆ = β και υ το ύψος του. Φέρνουµε τη 
διάµεσο ΕΖ που τέµνει τις διαγώνιες ΑΓ 
και Β∆ στα Θ και Η αντίστοιχα. Να δειχθεί 
ότι:  

α) (ΑΗΓ) = 
4

 υβ) - (α  και 

β) (ΑΒΖΕ) - (ΕΖΓ∆) = (ΑΗΓ). 

 

 

 
40.  ** Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει α = 17 cm, β = 8 cm, γ = 15 cm.  

α) Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο.  

β) Αν Α∆ είναι το ύψος του τριγώνου ΑΒΓ, να υπολογίσετε το λόγο 
)(
)B(

ΑΓ∆
∆Α . 
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41.  ** Ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει εµβαδόν 90 cm2. 
Από ένα σηµείο Μ του ύψους του Α∆, που το 

διαιρεί σε δύο τµήµατα ΑΜ, Μ∆ µε λόγο 
1
2 , 

φέρνουµε παράλληλο προς τη ΒΓ που τέµνει 
τις ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία Ε και Ζ αντίστοιχα. 
Να υπολογιστεί το εµβαδόν του τριγώνου 
ΑΕΖ. 

 

 
 
 

42.  ** Ενός παραλληλογράµµου ΑΒΓ∆ 
προεκτείνουµε τις πλευρές του και στις 
προεκτάσεις παίρνουµε τµήµατα Α∆΄ = 
Α∆, ΒΑ΄ = ΒΑ, ΓΒ΄ = ΓΒ, ∆Γ΄ = ∆Γ.  

 
α) Να δείξετε ότι το Α΄Β΄Γ΄∆΄ είναι παραλληλόγραµµο 
β) Να εκφραστεί το εµβαδόν του Α΄Β΄Γ΄∆΄, συναρτήσει του εµβαδού Ε του 

ΑΒΓ∆. 
 
 

43.  ** ∆ίνεται ένα παραλληλόγραµµο ΑΒΓ∆ 
και έστω Ο σηµείο της διαγωνίου του ΑΓ. 
Να δείξετε ότι τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΑ∆ 
είναι ισοδύναµα.   

 
 

 
44.  ** ∆ίνεται ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ∆ µε βάσεις 

ΑΒ και Γ∆ και ύψος ΓΖ. Να δείξετε ότι το 
εµβαδόν του τραπεζίου αυτού είναι διπλάσιο 
του εµβαδού του ορθογωνίου τριγώνου ΑΓΖ. 

Α Ζ Β

Γ∆
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45.  ** Να υπολογιστούν οι πλευρές ενός ισοσκελούς τραπεζίου, αν γνωρίζουµε 
ότι η περίµετρός του είναι 60 m, το εµβαδόν του 160 m2 και το ύψος του  
8 m. 

 
 

46.  ** ∆ίνεται ένα τραπέζιο ΑΒΓ∆, που 
έχει βάσεις ΑΒ = 70 cm, Γ∆ = 20 cm 
και µη παράλληλες πλευρές ΒΓ = 40 cm 
και Α∆ = 30 cm.   
α) Να αποδειχθεί ότι οι ΒΓ και Α∆ είναι κάθετοι.  
β) Να υπολογιστεί το εµβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓ∆. 

 
 
47.  ** Να δείξετε ότι σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ισχύει:  

µ α
2  +  + µ  = 3Εµβ

2
γ
2 3   

(µα, µβ, µγ οι τρεις διάµεσοι του τριγώνου και Ε το εµβαδόν του). 
 
 

48.  ** ∆είξτε ότι δύο τρίγωνα που έχουν κορυφή ένα τυχόν σηµείο της 
περιµέτρου ενός παραλληλογράµµου και βάσεις τις διαγώνιές του, έχουν 
σταθερό άθροισµα εµβαδών. 

 
 
49.  ** Να διαιρεθεί τετράγωνο πλευράς α = 6 cm σε τρία ισοδύναµα µέρη µε 

ευθείες που διέρχονται από µια κορυφή του. 
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50. ** Παρατηρώντας τα 4 παρακάτω τρίγωνα, βρείτε τη σχέση που συνδέει 
µεταξύ τους τα εµβαδά Ε1, Ε2, Ε3 των αντίστοιχων τριγώνων. ∆ικαιολογήστε 
την απάντησή σας.  

 
 
 
51. ** Μια οµάδα προσκόπων κατασκηνώνει 

δίπλα σ’ ένα ποτάµι και θέλει να 
σχηµατίσει µια τριγωνική περίφραξη 
στην όχθη του ποταµού (βλ. διπλανό 
σχήµα). Η οµάδα έχει στη διάθεσή της 
δύο σχοινιά µήκους 30 m και 40 m και 
θέλει να περιφράξει το µεγαλύτερο 
δυνατό εµβαδόν. Πώς θα το καταφέρει:    
α) αν τα µήκη ΑΓ, ΓΒ της τριγωνικής περίφραξης είναι 40 m και 30 m 

αντίστοιχα;  
β) αν το ΑΓ + ΓΒ = 70 m; 

Σηµείωση:  Θεωρήστε την όχθη ΑΒ περίπου ευθεία γραµµή.  
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52. ** Στο διπλανό σχήµα το ΑΒΓ∆ είναι 
τετράγωνο και Ε∆ = ΘΓ = ΗΒ = ΑΖ.  
α)  Να βρείτε το εµβαδόν του ΑΒΓ∆ 

συναρτήσει των α, β. 
β)  Τι σχήµα είναι το ΕΖΗΘ; 
γ)  Να βρείτε τα εµβαδά των τριγώνων ΑΖΕ, 

Ε∆Θ, ΘΓΗ, ΗΒΖ και του σχήµατος ΕΖΗΘ 
συναρτήσει των α, β.  

 

δ) Χρησιµοποιώντας τις απαντήσεις των ερωτηµάτων (α), (γ), ποιο βασικό 
πολύ γνωστό γεωµετρικό θεώρηµα µπορείτε να αποδείξετε; 

 
53.  ** Τέσσερις αδελφοί κληρονόµησαν από 

τον πατέρα τους διαµπερές τετραγωνικό 
οικόπεδο  πλευράς   60 m. Για να 
πληρώσουν την Εφορία πούλησαν ένα 
τµήµα από αυτό σχήµατος τετραγώνου, 
πλευράς 30 m, µε πρόσοψη στον αγροτικό 
δρόµο. Το υπόλοιπο οικόπεδο το µοίρασαν 
µεταξύ τους τα αδέλφια σε 4 ισεµβαδικά 
οικόπεδα µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο.   
α)  Να βρείτε πόσα τετραγωνικά µέτρα πούλησαν για να πληρώσουν την 

Εφορία. 
β)  Να βρείτε πόσο είναι το εµβαδόν καθενός από τα 4 οικόπεδα που πήραν 

οι αδελφοί. 
γ)  Να σχεδιάσετε τα οικόπεδα που πήρε καθένας από τους τέσσερις 

αδελφούς και να βρείτε την περίµετρό τους. 
δ)  Αν το τετράγωνο που πουλήθηκε ήταν σε διαφορετική θέση, µπορούσε να 

γίνει δικαιότερη η διαίρεση του υπόλοιπου οικοπέδου για τα τέσσερα 
αδέλφια;  
Παρατήρηση: Η ερώτηση (δ) να µην δοθεί σε διαγώνισµα, γιατί είναι θέµα που 
µπορούµε να διαπραγµατευθούµε µόνο στην τάξη.  
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54. ** Για να ρυµοτοµηθεί τετραγωνικό αγροτεµάχιο πλευράς 600 m, 
κατασκευάζεται στο κέντρο του τετραγωνική πλατεία πλευράς 300 m. Το 
υπόλοιπο αγροτεµάχιο χωρίζεται σε 8 ισεµβαδικά οικόπεδα.  
α)  Σχεδιάστε τις διαγωνίους του τετραγωνικού αγροτεµαχίου και υπολογίστε 

το µήκος τους.  
β)  Τοποθετήστε στο σχήµα την τετραγωνική πλατεία και υπολογίστε το 

εµβαδόν της.  
γ)  Ολοκληρώστε το σχήµα σχεδιάζοντας τα 8 ζητούµενα ισεµβαδικά 

οικόπεδα. Τι σχήµα έχουν αυτά;  
δ)  Υπολογίστε για καθένα από τα 8 οικόπεδα:  

i)  το εµβαδόν του 
ii)  την περίµετρό του. 
Παρατήρηση: Το παραπάνω πρόβληµα µπορούµε να το διαπραγµατευθούµε στην τάξη και 
µε την παρακάτω εκφώνηση:  
Πρόβληµα:  
Για να ρυµοτοµηθεί τετραγωνικό αγροτεµάχιο πλευράς 600 m, κατασκευάζεται στο κέντρο 
του τετραγωνική πλατεία πλευράς 300 m. Το υπόλοιπο αγροτεµάχιο να χωριστεί σε 8 
ισεµβαδικά οικόπεδα. 

 
 

55.  ** ∆εδοµένο τρίγωνο ΑΒΓ να µετασχηµατιστεί σε ισοδύναµο ορθογώνιο.  
 
 
56.  ** ∆εδοµένο πεντάγωνο να µετασχηµατιστεί σε ισοδύναµο τρίγωνο. 
 
 
57.  ** ∆εδοµένο τρίγωνο ΑΒΓ να µετασχηµατιστεί σε ισοδύναµο ορθογώνιο 

τρίγωνο. 
 
 
58. ** Να κατασκευαστεί τετράγωνο ισοδύναµο µε δεδοµένο ορθογώνιο µε 

διαστάσεις α = 3, β = 7. 


