
1.1  ΙΣΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 

1. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Προεκτείνουμε τη βάση του προς το Β κατά τμήμα 

ΒΔ και προς το Γ κατά τμήμα ΓΕ, ώστε ΒΔ=ΓΕ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι 

ισοσκελές. 

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουμε τη διάμεσο του ΑΜ. Προεκτείνουμε τη διάμεσο προς το Μ και 

παίρνουμε ΜΣ=ΜΑ. Να συγκρίνετε: 

i. τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΣΓΜ. 

ii. τα τμήματα ΑΒ και ΣΓ. 

3. Σε ένα κύκλο με κέντρο Ο παίρνουμε δύο ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ. Να συγκρίνετε τις γωνίες 

ΑΟΒ και ΓΟΔ. 

4. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ). Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΒ κατά τμήμα ΒΕ και 

την πλευρά ΑΓ κατά τμήμα ΓΔ ώστε ΒΕ=ΓΔ. Αν Μ το μέσο της ΒΓ, να δείξετε ότι ΜΕ=ΜΔ.   

5. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Έστω Μ και Ν τα μέσα των ίσων πλευρών του ΑΒ 

και ΑΓ. Να δείξετε ότι ΒΝ=ΓΜ. 

6. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ). Στην πλευρά ΑΒ παίρνουμε σημείο Δ και στην ΑΓ 

σημείο Ε, ώστε να είναι ΑΔ=ΑΕ. Αν ονομάσουμε Μ το μέσο της ΒΓ, να δείξετε ότι το τρίγωνο 

ΔΜΕ είναι ισοσκελές.  

7. Δίνεται γωνία χΟψ. Στην πλευρά Οχ παίρνουμε σημείο Α και στην πλευρά  Οψ σημείο Β ώστε 

ΟΑ=ΟΒ. Κατασκευάζουμε την Οz, διχοτόμο της χΟψ και επάνω σ’ αυτήν παίρνουμε σημείο 

Μ. Να δειχθεί ότι ΜΑ=ΜΒ. 

8. Δύο ευθείες ε1 και ε2 τέμνονται σε ένα σημείο Ο. Στην ε1 παίρνουμε σημεία Α και Β και στην 

ε2 σημεία Γ και Δ, ώστε ΟΑ=ΟΒ και ΟΓ=ΟΔ. Να συγκρίνετε τα τμήματα ΑΔ και ΒΓ. 

9. Δίνεται ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ). Προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές προς το μέρος 

του Α. Στην προέκταση της ΒΑ παίρνουμε σημείο Δ και στην προέκταση της ΓΑ σημείο Ε, 

ώστε ΑΔ=ΑΕ. Να συγκρίνετε  

i. τα τρίγωνα ΕΑΒ και ΔΑΓ 

ii. τα τρίγωνα ΕΒΓ και ΒΔΓ.       

10. Παίρνουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Φέρνουμε το ύψος ΑΔ και το προεκτείνουμε κατά 

τμήμα ΔΖ=ΑΔ. Φέρνουμε τη διάμεσο ΑΕ και την προεκτείνουμε κατά τμήμα ΕΗ=ΑΕ. Να 

αποδείξετε ότι  ΒΖ=ΓΗ. 

11. Σε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ να φέρετε τις διαγωνίους του και να συγκρίνετε τα τμήματα 

στα οποία χωρίζονται από το σημείο τομής Ο. 

12. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) φέρουμε τη διάμεσο ΑΜ. Να εξετάσετε αν η ΑΜ 

είναι επίσης διχοτόμος της γωνίας Α και ύψος του τριγώνου ΑΒΓ. 

 



13. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Φέρουμε τη διχοτόμο ΑΔ και παίρνουμε σε αυτήν 

ένα τυχαίο σημείο Μ. Να δείξετε ότι: 

i. τρίγωνο ΑΒΜ= τρίγωνο ΑΜΓ. 

ii. το τρίγωνο ΒΜΓ είναι ισοσκελές 

14. Στο ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και στις ίσες πλευρές του παίρνουμε αντίστοιχα τμήματα 

ΑΔ=ΒΕ=ΓΖ. Να δείξετε ότι το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές. 

15. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Φέρουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και στις προεκτάσεις τους 

παίρνουμε αντίστοιχα τμήματα ΔΖ=ΑΔ και ΕΗ=ΒΕ. Αν Μ είναι το μέσο της ΑΒ, να δείξετε 

ότι το τρίγωνο ΜΖΗ είναι ισοσκελές.         

Ορθογώνια τρίγωνα 

16. Από τα άκρα ενός τμήματος ΑΒ, φέρουμε ημιευθείες Αχ, Βψ παράλληλες και σε διαφορετικό 

μέρος του ΑΒ. Από το μέσο Μ του ΑΒ φέρουμε ευθεία κάθετη σ’ αυτές. Αν η κάθετη τέμνει 

την Αχ στο Δ και την Βψ στο Ε, να συγκρίνετε τα τμήματα ΜΔ και ΜΕ. 

17. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσος του ΑΜ. Φέρουμε την ΒΕ κάθετη  στην ΑΜ και την ΓΖ 

κάθετη στην ΑΜ. Να δειχθεί ότι ΒΕ=ΓΖ. 

18. Δίνεται ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ. Αν Δ, Ε τα μέσα των ΑΒ, ΑΓ αντίστοιχα, 

φέρουμε το ΔΖ κάθετο στη ΒΓ και το ΕΗ κάθετο στη ΒΓ. Να δειχθεί ότι ΔΖ=ΕΗ. 

19. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο με ΑΒ=ΑΓ. Από το μέσο Μ της ΒΓ φέρουνε το ΜΔ κάθετο στην 

ΑΒ και το ΜΕ κάθετο στην ΑΓ. Να αποδειχθεί ότι ΜΔ=ΜΕ. 

20. Δίνεται γωνία χΟψ και σημείο Μ εσωτερικό της γωνίας. Φέρουμε τμήμα κάθετο στην Οχ και 

τμήμα ΜΒ κάθετο στην Οψ. Αν ΜΑ=ΜΒ, να αποδείξετε ότι η ΟΜ διχοτομεί τη γωνία χΟψ. 

21. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και η διαγώνιος του ΒΔ. Φέρουμε τις ΑΕ και ΓΖ κάθετες 

στη ΒΔ. Να αποδείξετε ότι ΑΕ=ΓΖ. 

   

 


