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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 
 
 
1. Δίδεται γωνία xOy. Να κατασκευασθεί η διχοτόμος της, σύμφωνα με την 

εφαρμογή 1 σελ. 42 του σχολικού βιβλίου.  Να γίνει η κατασκευή στο 
GEOGEBRA.  
 

2. Είδαμε στη δραστηριότητα (σελ. 41) του σχολικού βιβλίου, ότι υπάρχει σημείο 
στο επίπεδο του τριγώνου έτσι ώστε να ισαπέχει από τις τρείς κορυφές του. Να  
κατασκευάσετε στο GEOGEBRA το σημείο αυτό. 

 
3. Να σχεδιάσετε σε κύκλο (Ο,r) τρίγωνο ΑΒΓ έτσι ώστε αν η κορυφή Α κινείται 

στην περιφέρεια του κύκλου, να μετακινείται ταυτόχρονα και το τρίγωνο ΑΒΓ, 
όπως στο αρχείο Exer_2_apod_43.ggb. 

 
4. Να κάνετε το σχήμα της άσκησης Σϋνθετα 3 σελ. 43, στο GEOGEBRA έτσι 

ώστε το σημείο Δ να είναι πότε εσωτερικό και πότε εξωτερικό σημείο του ευθ. 
τμήματος ΒΓ. Τότε, ισχύει το συμπέρασμα της άσκησης; Δες το αρχείο 
Exer_3_Synt_43.ggb. 

 
  

5. Θεωρούμε ισοσκελές τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) και τα σημεία Δ και Ε των 
πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα τέτοια ώστε ΒΔ = ΓΕ. Έστω Μ το μέσο του 
ΔΕ. 
a) Τί είδος  τρίγωνο είναι το ΑΔΕ. 
b) Να αποδείξετε ότι  

i) ΜΒ = ΜΓ, 
ii) η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Α. 

 
6. Δύο κύκλοι (Κ,ρ1) και (Λ,ρ2)  τέμνονται στα σημεία Α και Β. Να αποδείξετε ότι τα 

τρίγωνα ΑΚΛ και ΚΛΒ είναι ίσα. Αν Μ είναι το μέσο του ΑΒ, να αποδείξετε ότι τα 
σημεία Κ, Λ και Μ είναι συνευθειακά. 
 

7. Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ. Προεκτείνουμε τη διχοτόμο ΑΔ 
του τριγ. ΑΒΓ κατά τμήμα ΔΚ = ΑΔ. Στη ΒΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε ΒΔ = ΔΕ. 
Αν η ΚΕ τέμνει την ΑΓ στο Λ, να αποδείξετε ότι:    α)   ΑΒ = ΚΕ     και     β)  
γων.ΑΚΛ = γων.Α/2. 

 
 

8. Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ προς το μέρος του Β παίρνοντας 
τμήμα ΒΔ = ΑΒ και προς το μέρος του Γ παίρνοντας τμήμα  ΓΕ = ΑΓ. Στη 
συνέχεια φέρνουμε τις διχοτόμους ΒΚ και ΓΛ των εξωτερικών γωνιών Β και Γ 
αντίστοιχα του τριγώνου. Αν αυτές τέμνονται στο σημείο Μ, να αποδείξετε ότι: 
α) το τρίγωνο ΔΜΕ είναι ισοσκελές 
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β) η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας Α του τριγώνου ΑΒΓ. 
 

9. Εξωτερικά ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) κατασκευάζουμε τα 
ιόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ. Να αποδείξετε ότι: 
α) τα τρίγωνα ΑΒΕ και ΑΓΔ είναι ίσα. 
β) ΒΕ = ΓΔ 
γ) αν Κ, Λ και Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΕΑ, ΑΔ και ΒΓ αντίστοιχα, τότε το 
τρίγωνο ΚΜΛ είναι ισοσκελές. 
 
 

10. (Θαλής 2012) Δίδεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Κύκλος με 
κέντρο τη κορυφή Α και ακτίνα ρ < ΑΒ τέμνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σημεία 
Ε και Δ, αντίστοιχα. Οι ευθείες ΒΔ και ΓΕ τέμνουν για δεύτερη φορά το κύκλο 
στα σημεία Κ, Ν αντίστοιχα. Αν Τ είναι το σημείο τομής των ΒΔ, ΓΕ και Σ το 
σημείο τομής των ΔΝ, ΕΚ, να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Σ και Τ βρίσκονται 
επάνω στην ίδια ευθεία. 

 
11. (όλα τα τρίγωνα είναι ισοσκελή) Έστω τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ με (μ) μεσοκάθετο 

της ΒΓ και (δ) 
διχοτόμο της γωνίας Α 
οι οποίες τέμνονται 
στο σημείο Μ. Δείξτε 
ότι: 

 
a) Το τρίγωνο ΜΒΓ 

είναι ισοσκελές 
b) Τα ορθ. Τρίγωνα 

ΜΒΔ και ΜΕΓ είναι 
ίσα. 

c) Οι γωνίες Β και Γ 
του τριγ. ΑΒΓ είναι 
ίσες. 

Έτσι, οποιοδήποτε 
τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές! Που είναι το λάθος …… 

 
12. Να κατασκευάσετε τρίγωνο ΑΒΓ όταν γνωρίζετε τη πλευρά ΒΓ, το ύψος υα και 

τη διάμεσο μα. Τι ρόλο παίζει η άσκηση αποδ. 2 σελ.  48  στην κατασκευή του 
τριγώνου ΑΒΓ;   (δες αρχείο στο   http://eclass.sch.gr/ και στη συνέχεια 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ – Κεφάλαιο 3 - Έγγραφα – Κατασκευή Αποδ. 2 σελ. 
48.ggb ) 
 

13. Να βρεθεί ο γ.τ. των μέσων Μ των ίσων χορδών ενός σταθερού κύκλου.  

http://eclass.sch.gr/

