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Πρόλογος 

Γνωρίζοντας καλά ότι η Ευκλείδεια Γεωμετρία ασκεί γοητεία στους μαθητές, 

αλλά ταυτόχρονα και άγχος εξαιτίας της ιδιοτυπίας της, παρουσιάζω το παρόν 

βιβλίο αποσκοπώντας να φωτιστεί σε όλες της τις λεπτομέρειες η ύλη της Α΄ 

Λυκείου. 

Η ύλη αποτελείται από 45 μαθήματα – ενότητες. 

Σε αυτές ο μαθητής και ο συνάδελφος Μαθηματικός, θα βρουν: 

  Αναλυτική θεωρία. 

  Παραδείγματα. 

  Ασκήσεις με απαντήσεις (για τις ασκήσεις εμπέδωσης), 

  υποδείξεις (για τις συνδυαστικές ασκήσεις)  και 

  σύντομες λύσεις (για τις ασκήσεις αυξημένης δυσκολίας). 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχουν Ερωτήσεις κατανόησης, Επαναληπτικές ασκήσεις 

και Διαγώνισμα. 

Θεωρώ ότι και αυτό το εγχειρίδιο θα καθοδηγήσει επαρκέστατα τους μαθητές 

μας. Επίσης, πιστεύω ότι θα διευκολύνει τους συναδέλφους μου συνεπικουρώ-

ντας στη διδασκαλία ενός άρτιου μαθήματος Γεωμετρίας στην τάξη τους. 

 Θανάσης Ξένος 

 Αύγουστος, 2021 
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Μάθημα  23 

Το ορθογώνιο 

1. Ορισμός του ορθογωνίου 

 Ένα παραλληλόγραμμο με μία ορθή γωνία  

ονομάζεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο  

ή απλώς ορθογώνιο. 

 

2. Ιδιότητες του ορθογωνίου 

 Εφόσον ένα ορθογώνιο είναι παραλληλόγραμμο, έχει όλες τις ιδιότητες του  

παραλληλογράμμου. Επιπλέον, είναι φανερό ότι όλες οι γωνίες του είναι ορθές. 

Θα αποδείξουμε και την εξής ιδιότητα: 

Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσες. 

Απόδειξη 

 Έστω ορθογώνιο  ΑΒΓΔ. 

 Τα ορθογώνια τρίγωνα  ΑΒΓ  και  ΑΒΔ  είναι 

ίσα, διότι B    και έχουν κοινή την πλευρά 

ΑΒ.  Άρα, .    

  

 Σχόλιο: Επειδή οι διαγώνιες ορθογωνίου είναι ίσες και διχοτομούνται, προκύ-

 πτει ότι το κέντρο του ορθογωνίου ισαπέχει από τις κορυφές του 

   OA OB O .      

  Έτσι, σχηματίζονται δύο ζεύγη ίσων ισοσκελών τριγώνων  

  .
    

       
 

 

3. Κριτήρια ώστε ένα τετράπλευρο να είναι ορθογώνιο 

 ● Θα αποδείξουμε πρώτα το εξής κριτήριο: 

Αν ένα παραλληλόγραμμο έχει ίσες διαγωνίους, τότε είναι ορθογώνιο. 

Απόδειξη 

 

 

Α  Β  

Δ  Γ  
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 Έστω παραλληλόγραμμο  ΑΒΓΔ  με 

.    Τα τρίγωνα  ΑΒΓ και ΑΒΔ  

είναι ίσα, διότι έχουν ίσες μία προς μία  

τις πλευρές τους. 

 Επομένως,   
Ù Ù

 και αφού 180



Ù Ù

 

 (διότι ),   ισχύει 90 .



Ù Ù

 

 Άρα, το  ΑΒΓΔ  είναι ορθογώνιο. 

 ● Για να αποδείξουμε ότι ένα τετράπλευρο  ΑΒΓΔ  είναι ορθογώνιο, αρκεί να 

 αποδείξουμε ότι είναι παραλληλόγραμμο (με οποιοδήποτε από τα τέσσερα 

 κριτήρια του παραλληλογράμμου) με μια ορθή γωνία ή ότι έχει ίσες διαγω-

 νίους. Επίσης, αν αποδείξουμε ότι ένα τετράπλευρο έχει τρεις ορθές γωνίες 

 ή τέσσερις ίσες γωνίες, τότε προφανώς είναι ορθογώνιο. 

Συμπέρασμα 

ΑΒΓΔ  ορθογώνιο   ΑΒΓΔ  παραλληλόγραμμο με ορθή γωνία. 

ΑΒΓΔ  ορθογώνιο   ΑΒΓΔ  παραλληλόγραμμο με ίσες διαγωνίους. 

ΑΒΓΔ  ορθογώνιο   ΑΒΓΔ  έχει τρεις ορθές γωνίες. 

Παραδείγματα 

  1) Να κατασκευασθεί ορθογώνιο όταν δίνονται η γωνία των διαγωνίων και το 

μήκος της μίας διαγωνίου. 

Λύση 

 Κατασκευάζουμε δύο κατακόρυφες γωνίες xOy
Ù

 και 

x Oy 
Ù

 ίσες με τη δοθείσα γωνία.  

 Στις Ox, Oy, Ox , Oy   παίρνουμε σημεία  Α, Β, Γ, Δ  

αντίστοιχα με OA OB O ,
2


      όπου α  το  

 γνωστό μήκος της διαγωνίου. 

 Ενώνουμε τα Α, Β, Γ, Δ και έχουμε το ζητούμενο ορ-

θογώνιο (οι διαγώνιοι διχοτομούνται και είναι ίσες). 

 

 

Α  Β  
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  2) Σε τρίγωνο ΑΒΓ θεωρούμε τις προβολές Δ και Ε της κορυφής Β στις διχο-

τόμους της γωνίας .


  Να αποδειχθεί ότι: 

 α) Τα σημεία  Α, Β, Δ, Ε  είναι κορυφές ορθογωνίου. 

 β) Η ευθεία  ΔΕ  διέρχεται από το μέσο της πλευράς  ΑΒ. 

 γ) .   

Απόδειξη 

 α) Οι διχοτόμοι  x  και y   της  
Ù

 

 είναι κάθετες, ως διχοτόμοι εφεξής 

  και παραπληρωματικών γωνιών. 

  Επειδή το τετράπλευρο ΑΔΒΕ έχει 

 τρεις ορθές γωνίες, προκύπτει ότι 

 είναι ορθογώνιο. 

 β) Το κέντρο  Μ  του ορθογωνίου ΑΔΒΕ είναι μέσο κάθε διαγωνίου, οπότε η 

 ευθεία ΔΕ διέρχεται από το μέσο  Μ  της πλευράς ΑΓ. 

 γ) Επειδή  MA M ,   στο τρίγωνο ΜΑΔ ισχύει 1 1  
Ù Ù

 και αφού 
1 2 ,  

Ù Ù

 

 έχουμε 1 2 .  
Ù Ù

 Έτσι, οι  ΔΕ  και  ΑΓ,  τεμνόμενες από την  ΑΔ,  σχηματί- 

  ζουν εντός εναλλάξ γωνίες ίσες και .   

  3) Να αποδειχθεί ότι οι διχοτόμοι των γωνιών παραλληλογράμμου, τεμνόμε-

νες ανά δύο διαδοχικές σε διαφορετικά σημεία, σχηματίζουν ορθογώνιο, 

του οποίου οι διαγώνιοι είναι παράλληλες στις πλευρές του παραλληλο-

γράμμου και ίσες με την διαφορά τους. 

Απόδειξη 

 ● Οι διχοτόμοι των γωνιών του παραλλη-

 λογράμμου  ΑΒΓΔ  σχηματίζουν το τε-

 τράπλευρο  ΕΖΗΘ. 

  Επειδή 180 , 
Ù Ù

 ισχύει: 

1 1 90 ,
2 2

 
     

Ù Ù

Ù Ù

 

  οπότε το τρίγωνο  ΕΑΔ  είναι ορθογώ- 

  νιο με ορθή τη γωνία .
Ù

  

  Ομοίως, οι γωνίες , ,  
Ù Ù Ù

 είναι ορθές και άρα το  ΕΖΗΘ  είναι ορθογώνιο. 
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 ● Το τρίγωνο  ΑΔΜ  είναι ισοσκελές, διότι η  ΔΕ  είναι διχοτόμος και ύψος. 

  Επομένως, το  Ε  είναι μέσο του ΑΜ.  Ομοίως, το  Η  είναι μέσο του  ΓΝ. 

  Το τετράπλευρο  ΑΝΜΓ  είναι παραλληλόγραμμο  (αφού    και 

 ).    

  Επειδή ,   ισχύει ,   δηλαδή και το  ΑΕΗΝ  είναι παραλ-

 ληλόγραμμο. 

  Άρα,    (οπότε )    και ομοίως .    

  Επίσης, .          

  4) Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα των αποστάσεων κάθε σημείου της βάσης 

ισοσκελούς τριγώνου από τις ίσες πλευρές του είναι σταθερό. 

Απόδειξη 

 Έστω ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με .    

Από τυχαίο σημείο  Δ  της βάσης  ΒΓ  φέ-

ρουμε τις   και .    

 Αν το  Δ  βρίσκεται στο  Β,  τότε το  ΔΕ  είναι 

μηδενικό τμήμα, ενώ το  ΔΖ  είναι το ύψος  

ΒΗ.  Θα αποδείξουμε ότι: 

   (σταθερό). 

 Αν φέρουμε τη ,  τότε το τετρά-

πλευρο ΔΘΗΖ είναι ορθογώνιο (αφού έχει 

τρεις ορθές γωνίες), οπότε .   

 Έτσι, αρκεί να αποδειχθεί ότι ,  διότι τότε θα έχουμε: 

.        

 Πράγματι, τα ορθογώνια τρίγωνα  ΒΘΔ  και  ΒΕΔ  είναι ίσα, διότι έχουν κοινή 

την υποτείνουσα  ΒΔ  και   
Ù Ù Ù

 (ως εντός, εκτός και επί τα αυτά μέ- 

 ρη των παραλλήλων  ΔΘ  και  ΑΓ  που τέμνονται από τη  ΒΓ). 

 Άρα, ισχύει .    

Ασκήσεις 

  1) Πόσους άξονες συμμετρίας έχει ένα ορθογώνιο; 

  2) Να εξηγήστε γιατί οι κορυφές ενός ορθογωνίου είναι σημεία κύκλου. 
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  3) Αν το ΑΒΓΔ είναι ορθογώνιο και 35 , 
Ù

 

να βρεθούν όλες οι γωνίες του διπλανού σχή- 

ματος. 

 

  4) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ      και έστω  Δ  τυχαίο σημείο της 

προέκτασης της  ΒΓ  προς το  Γ.  Αν  Ε  και  Ζ  είναι οι προβολές του  Δ  στις  

 ευθείες  ΑΒ  και  ΑΓ  αντίστοιχα, να αποδειχθεί ότι η διαφορά   είναι 

σταθερή, ανεξάρτητη της θέσης του  Δ. 

  5) Να αποδειχθεί ότι οι διχοτόμοι των εξωτερικών γωνιών ενός παραλληλογράμ-

μου, τεμνόμενες ανά δύο διαδοχικές σε διαφορετικά σημεία, σχηματίζουν ορ-

θογώνιο. Επίσης, να αποδειχθεί ότι οι διαγώνιες του ορθογωνίου αυτού είναι 

παράλληλες προς τις πλευρές του παραλληλογράμμου και ίσες με το άθροισμά 

τους. 

  6) Θεωρούμε δύο κύκλους  , R  και  K,   με R   και R .    

 Αν μία ευθεία  ε  εφάπτεται των δύο κύκλων στα σημεία  Α  και  Β  αντίστοιχα, 

να αποδειχθεί ότι .    

  7) Να αποδειχθεί ότι το άθροισμα των αποστάσεων κάθε εσωτερικού σημείου  

ισόπλευρου τριγώνου  από τις πλευρές του είναι σταθερό. 

  8) Έστω  Μ  εσωτερικό σημείο ορθογωνίου  ΑΒΓΔ.  Αν  Ε, Ζ, Η, Θ  είναι τα 

συμμετρικα του  Μ  ως προς τις πλευρές του  ΑΒΓΔ,  να αποδειχθεί ότι οι κο-

ρυφές του  ΑΒΓΔ  είναι τα μέσα των πλευρών του τετραπλεύρου με κορυφές 

τα σημεία  Ε, Ζ, Η, Θ. 

  9) Έστω ορθογώνιο τρίγωνο 90 . 
   

 

Ù

 Προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ 

κατά ίσο τμήμα ΔΜ. Από το Δ φέρουμε την κάθετη στη ΒΓ,  η οποία τέμνει τις 

διχοτόμους των γωνιών 
Ù

 και 
Ù

 στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα.  

 Να αποδειχθεί ότι: 

 α) Το τετράπλευρο ΑΒΔΓ είναι ορθογώνιο. 

 β)   και .    

 

 

Α  Β  

Δ  Γ  
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10) Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο  ΑΒΓ  90 .
Ù

 Προεκτείνουμε τη διάμεσο  ΑΜ  

κατά ίσο τμήμα  ΜΔ. Η κάθετη από το  Δ  στη  ΒΓ  τέμνει τη διχοτόμο της 
Ù

  

 στο σημείο  Ε.  Να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο  ΒΔΕ  είναι ισοσκελές. 

11) Σε ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ       φέρουμε το ύψος  ΑΔ  και θεωρούμε 

σημείο  Μ  της βάσης  ΒΓ.  Η παράλληλη από το  Μ  προς την  ΑΔ  τέμνει τις  

 ευθείες  ΑΒ  και  ΑΓ  στα σημεία  Ε  και  Ζ  αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 

2 .    

12) Έστω ορθογώνιο  ΑΒΓΔ  κέντρου  Ο  με 30 . 
Ù

 

 α) Αν  Ε  είναι η προβολή του  Δ  στην  ΑΓ,  να αποδειχθεί ότι η γωνία 
Ù

 

 τριχοτομείται από τις  ΔΒ  και  ΔΕ. 

 β) Η κάθετη από το  Ο  στην  ΑΓ  τέμνει την προέκταση της  ΑΔ  στο  Ζ.   

 Να αποδειχθεί ότι .    

13) Να κατασκευασθεί ορθογώνιο αν δίνονται η μία διαγώνιος και η γωνία αυτής 

με μια πλευρά του ορθογωνίου. 

14) Αν ,    και ,    να υπολο-

γισθεί το μήκος της χορδής  ΕΖ  συναρτήσει  

 των μηκών  α, β  και  γ. 
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