
ΑΚΗΕΘ ΜΕ ΘΟΣΗΣΑ ΣΡΘΓΩΝΩΝ 

ΑΠΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

1. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) θαη νη δηρνηόκνη ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ. Αλ   

ΔΖ ⊥ ΒΓ θαη ΓΕ ⊥ ΒΓ , λα απνδείμεηε όηη: 

α) Τα ηξίγσλα ΒΓΓ θαη ΓΒΔ είλαη ίζα.  

β) ΔΖ = ΓΕ.  

 

2. Σε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α=90˚), ε δηρνηόκνο ηε γσλίαο Γ ηέκλεη ηελ 

πιεπξά ΑΒ ζην  ζεκείν Γ. Από ην Γ θέξνπκε πξνο ηελ πιεπξά ΒΓ ηελ θάζεην 

ΓΔ, ε νπνία ηέκλεη ηε ΒΓ ζην ζεκείν Δ . 

       Να απνδείμεηε όηη:  α) ΑΓ=ΓΔ         β) ΑΓ<ΓΒ  

 

3. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ηα ύςε ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ. 

      Να απνδείμεηε όηη:   α) Τα ηξίγσλα ΒΓΓ θαη ΓΔΒ είλαη ίζα.    β) ΑΓ=ΑΔ 

 

4. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ην κέζν Μ ηεο βάζεο ηνπ ΒΓ.       

Φέξνπκε ηηο απνζηάζεηο ΜΚ θαη ΜΛ ηνπ ζεκείνπ Μ από ηηο ίζεο πιεπξέο ηνπ 

ηξηγώλνπ ΑΒΓ. 

Να απνδείμεηε όηη:    α) ΜΚ=ΜΛ.   β) Ζ ΑΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ΚΜΛ. 

 

5. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ = ΑΓ. Από ην κέζν Μ ηεο ΒΓ θέξνπκε 

ηα θάζεηα ηκήκαηα ΜΓ θαη ΜΔ ζηηο πιεπξέο ΑΒ θαη ΑΓ αληίζηνηρα.  Να 

απνδείμεηε όηη α) ΜΓ=ΜΔ    β) ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο  

 

6.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οη δηρνηόκνη ησλ εμσηεξηθώλ γσληώλ 

Β θαη Γ  ηέκλνληαη ζην ζεκείν Μ θαη Κ, Λ είλαη αληίζηνηρα ηα κέζα ησλ 

πιεπξώλ ΑΒ θαη ΑΓ. 

α) Να δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΒΜΓ είλαη ηζνζθειέο κε ΜΒ=ΜΓ. 

       β) Να δείμεηε όηη ΜΚ=ΜΛ.  



 

7. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Φέξνπκε, εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ, ηηο  

εκηεπζείεο Αx θαη Αy ηέηνηεο ώζηε Αx⊥ΑΒ θαη Αy⊥ΑΓ. Σηηο Αx θαη Αy ζεσξνύκε 

ηα  ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα, ώζηε ΑΓ=ΑΔ. 

  α) Να απνδείμεηε όηη ΒΓ=ΓΔ.  

  β) Αλ Μ θαη Ν είλαη ηα κέζα ησλ ηκεκάησλ ΒΓ θαη ΓΔ αληίζηνηρα , λα απνδείμεηε 

όηη  ην ηξίγσλν ΑΜΝ είλαη ηζνζθειέο.  

 

 

8. Γίλεηαη ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ=ΑΓ. Φέξνπκε, εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ, ηηο 

εκηεπζείεο Αx θαη Αy ηέηνηεο ώζηε Αx⊥ΑΒ θαη Αy⊥ΑΓ. Οη θάζεηεο ζηελ πιεπξά 

ΒΓ  ζηα ζεκεία Β θαη Γ ηέκλνπλ ηηο Αx θαη Αy ζηα ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα. 

    α) Να απνδείμεηε όηη ΒΓ=ΓΔ.  

    β) Αλ ε γσλία ΒΑΓ είλαη ίζε κε 80, λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ 

ΓΑΔ. 

 

 



 

9. Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη Η ην ζεκείν ηνκήο ησλ 

δηρνηόκσλ ησλ   γσληώλ Β  θαη Γ . 

      Να απνδείμεηε όηη: 

     α) Τν ηξίγσλν ΒΗΓ είλαη ηζνζθειέο.  

     β) Οη γσλίεο ΑΗΓ    θαη ΒΑΗ είλαη ίζεο.  

      γ) Ζ επζεία ΑΗ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ.  

10. Έζησ δπν ηζνζθειή ηξίγσλα ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη Α’Β’Γ’ (Α’Β’=Α’Γ’) . 

α) Να απνδείμεηε όηη: αλ ηζρύεη ΑΒ = Α'Β' θαη  Α = Α' , ηόηε ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη  

Α’Β’Γ’ είλαη ίζα.  

β) Να απνδείμεηε όηη: αλ ηζρύεη ΑΓ = Α'Γ' θαη  Β = Β' , ηόηε ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη  

Α’Β’Γ’ είλαη ίζα.  

 

11. Θεσξνύκε ηξίγσλν ΑΒΓ θαη ηα ύςε ηνπ ΒΓ θαη ΓΔ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 

πιεπξέο ηνπ  ΑΓ θαη ΑΒ αληίζηνηρα. 

Να απνδείμεηε όηη : 

α) Αλ ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο κε ΑΒ=ΑΓ, ηόηε ηα ύςε ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα. 

β) Αλ ηα ύςε ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα, ηόηε ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζνζθειέο κε ΑΓ=ΑΒ. 

 

12. Σε νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ (πξνο ην Μ) θαηά ίζν   

ηκήκα ΜΓ.  Να απνδείμεηε όηη: 

α) Τα ηξίγσλα ΑΒΜ θαη ΜΓΓ είλαη ίζα.  

β) Τα ζεκεία Α θαη Γ ηζαπέρνπλ από ηελ πιεπξά ΒΓ.  

 

13. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α = 90) θαη ΒΓ ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο Β . 

Από ην  Γ θέξνπκε ΓΔ ⊥ΒΓ , θαη έζησ Ε ην ζεκείν ζην νπνίν ε επζεία ΔΓ 

ηέκλεη ηελ  πξνέθηαζε ηεο ΒΑ (πξνο ην Β). 

     Να απνδείμεηε όηη:   α) ΑΒ=ΒΔ    β) Τα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΕΔΒ είλαη ίζα.  

 

14. Θσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη ζεκεία Γ θαη Δ ζηελ επζεία ΒΓ 

ηέηνηα,  ώζηε ΒΓ=ΓΔ. Έζησ όηη ΓΕ ΑΒ  θαη ΔΖΑΓ. 

α) Να απνδείμεηε όηη: 

i. ΒΕ=ΓΖ. 

ii. Τν ηξίγσλν ΑΕΖ είλαη ηζνζθειέο.  

β) Αλ ε γσλία A=50, λα ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΕΖ.  



 

 

15. Σην αθόινπζν ζρήκα, ε ΑΓ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ θαη ην Δ είλαη 

ζεκείν  ζηελ πξνέθηαζε ηεο ΑΓ , ώζηε ΓΔ=ΑΓ. 

Να απνδείμεηε όηη:  α) ΑΒ=ΓΔ       β) < 2



 

 

 

 

16. Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ (Α= 90_) θαη ε δηρνηόκνο ηεο γσλίαο ηνπ Γ , ε 

νπνία ηέκλεη ηελ πιεπξά ΑΒ ζην Γ. Από ην Γ θέξνπκε ΓΔ⊥ΒΓ . 

Να απνδείμεηε όηη: 

α) Τα ηξίγσλα ΑΓΓ θαη ΓΓΔ είλαη ίζα.  

β) Ζ επζεία ΓΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΔ.  

 

 

17.  Θεσξνύκε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Οη κεζνθάζεηεο επζείεο ησλ ίζσλ 

πιεπξώλ ηνπ ηέκλνληαη ζην Μ θαη πξνεθηεηλόκελεο ηέκλνπλ ηε βάζε ΒΓ ζηα Ε 

θαη Ζ.  

α) Να ζπγθξίλεηε ηα ηξίγσλα ΓΒΖ θαη ΔΕΓ.  

β) Να απνδείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΜΕΖ είλαη ηζνζθειέο.  



 

 

18.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξαπέδην ΑΒΓΓ κε ΑΒ//ΓΓ θαη ΑΒ<ΓΓ. Θεσξνύκε ηα ζεκεία 

Δ θαη Ε πάλσ ζηελ ΑΒ έηζη ώζηε ΑΔ=ΔΕ=ΕΒ θαη έζησ Κ ην ζεκείν ηνκήο ησλ 

ΓΕ θαη ΓΔ. Να απνδείμεηε όηη:  

α) ΓΕ=ΓΔ  

β) Τα ηξίγσλα ΔΚΕ θαη ΓΚΓ είλαη ηζνζθειή 

 

19.  Αλ ζην παξαθάησ ζρήκα είλαη 
    , 

    θαη ΑΒ=ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη:  

α) Τα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη ίζα.  

β) Οη γσλίεο ε θαη δ είλαη ίζεο.  

 

 

 

20. Γίλεηαη γσλία  xOy θαη ζεκείν Α ζην εζσηεξηθό ηεο. Από ην Α θέξλνπκε ηηο 

θάζεηεο  ΑΒ, ΑΓ πξνο ηηο πιεπξέο Οx , Oy ηεο γσλίαο αληίζηνηρα, θαη 

νλνκάδνπκε Μ ην κέζν  ηνπ ΟΑ. 

Να απνδείμεηε όηη: 

α) Τν ηξίγσλν ΒΜΓ είλαη ηζνζθειέο.  

β)  = 2    



 

 

21.  Αλ γηα ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) ηνπ ζρήκαηνο ηζρύνπλ  
      θαη   

     , λα γξάςεηε κηα απόδεημε γηα θαζέλα από ηνπο αθόινπζνπο 

ηζρπξηζκνύο:  

α) Τα ηξίγσλα ΑΔΒ θαη ΑΔΓ είλαη ίζα.  

β) Τν ηξίγσλν ΓΔΒ είλαη ηζνζθειέο.  

γ) Ζ επζεία ΑΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ.  

 

 

 

 

 

22.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) θαη Κ εζσηεξηθό ζεκείν ηνπ ηξηγώλνπ 

ηέηνην ώζηε ΚΒ=ΚΓ.   Να απνδείμεηε όηη:  

α) Τα ηξίγσλα ΒΑΚ θαη ΚΑΓ είλαη ίζα.  

β) Ζ ΑΚ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο   
 .   

γ) Ζ πξνέθηαζε ηεο ΑΚ δηρνηνκεί ηε γσλία 
  ηνπ ηξηγώλνπ ΒΚΓ.  



 

 

 

23.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) . Σηελ πξνέθηαζε ηεο πιεπξάο ΒΓ θαη 

πξνο ηα δπν ηεο άθξα, ζεσξνύκε ζεκεία Γ θαη Δ αληίζηνηρα έηζη ώζηε ΒΓ= ΓΔ.  

Να απνδείμεηε όηη:  

α) 
 
   

 

β) Τα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΔ είλαη ίζα. 

γ) Ζ δηάκεζνο ΑΜ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ είλαη θαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΓΔ.  

 

 

 

24.  Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ =ΑΓ θαη ̂ . Έζησ Κ ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ 

ηεο γσλίαο 
 , ηέηνην ώζηε ΚΒ=ΚΑ=ΚΓ.  

α) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΒΚΑ θαη ΓΚΑ είλαη ίζα.  

β) Να ππνινγίζεηε ηηο γσλίεο  
  θαη   

 .  

γ) Να ππνινγίζεηε ηε γσλία  
 .  

 



 

 

25.  Έζησ θπξηό ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ κε  ΒΑ=ΒΓ θαη 
    .  

Να απνδείμηε όηη:  

α)
    

β) Τν ηξίγσλν ΑΓΓ είλαη ηζνζθειέο.  

γ) Ζ επζεία ΒΓ είλαη κεζνθάζεηνο ηνπ ηκήκαηνο ΑΓ.  

 

 


