
                                            

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

1Πνηα είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία ηνπ ηξηγώλνπ ;  

3 Τη ηζρύεη γηα ηηο γσλίεο ελόο ηξηγώλνπ ;  
4 Τη θαιείηαη πεξηερόκελε γσλία θαη ηη πξνζθείκελεο γσλίεο ;  

Σε θάζε ηξίγσλν νη πιεπξέο θαη νη γσλίεο ηνπ νλνκάδνληαη θύξηα ζηνηρεία ηνπ 
ηξηγώλνπ.  

Οη πιεπξέο ελόο ηξηγώλνπ ΑΒΓ πνπ βξίζθνληαη απέλαληη από ηηο γσλίεο ηνπ  Α,Β,Γ 
ζπκβνιίδνληαη αληηζηνίρσο α, β, γ.  

Γηα ηηο γσλίεο θάζε ηξηγώλνπ ηζρύεη :  
Ζ γσλία ηνπ ηξηγώλνπ πνπ πεξηέρεηαη κεηαμύ δύν πιεπξώλ ιέγεηαη πεξηερόκελε γσλία 
ησλ πιεπξώλ απηώλ, π.ρ. πεξηερόκελε γσλία ησλ πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ είλαη ε γσλία.Α 

 Οη γσλίεο ηνπ ηξηγώλνπ πνπ έρνπλ θνξπθέο ηα άθξα κηαο πιεπξάο ιέγνληαη 
πξνζθείκελεο γσλίεο ηεο πιεπξάο απηήο π.ρ. πξνζθείκελεο γσλίεο ηεο πιεπξάο ΒΓ 
είλαη νη Β θαη Γ .  

2. Πσο ραξαθηεξίδεηαη έλα ηξίγσλν αλάινγα κε ην είδνο ησλ γσληώλ ηνπ ; 

3. Τη θαινύκε ππνηείλνπζα θαη ηη θάζεηεο πιεπξέο ;  

4. Πσο ραξαθηεξίδεηαη έλα ηξίγσλν αλάινγα κε ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηηο 
πιεπξέο ; . Πσο νξίδεηαη ε ηζόηεηα ηξηγώλσλ θαη ηη πξνθύπηεη από απηήλ ;  

   5 . Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο κία πξνο κία θαη ηηο                      
αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο, ηόηε είλαη ίζα.  

Ηζρύεη αθόκε θαη ην αληίζηξνθν. Γειαδή  

6 . Αλ δύν ηξίγσλα είλαη ίζα, ηόηε ζα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο κία πξνο κία.  



7. Να δηαηππώζεηε ηα θξηηήξηα ηζόηεηαο ηξηγώλσλ ;  
1ν θξηηήξην ηζόηεηαο (Π - Γ - Π) Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν πιεπξέο ίζεο κία πξνο 
κία θαη ηελ πεξηερόκελε γσλία ηνπο ίζε, ηόηε είλαη ίζα.  

2ν θξηηήξην ηζόηεηαο (Γ - Π - Γ). Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ κία πιεπξά ίζε θαη ηηο 
πξνζθείκελεο ζηελ πιεπξά απηή γσλίεο ίζεο κία πξνο κία, ηόηε είλαη ίζα.  

3ν θξηηήξην ηζόηεηαο (Π - Π - Π) Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο ίζεο κία 
πξνο κία, ηόηε είλαη ίζα.  

8.  Γύν νξζνγώληα ηξίγσλα είλαη ίζα, όηαλ έρνπλ δύν αληίζηνηρεο πιεπξέο ίζεο κία 
πξνο κία ή κία αληίζηνηρε πιεπξά ίζε θαη κία αληίζηνηρε νμεία γσλία ίζε. 

 
9. Σε ίζα ηξίγσλα απέλαληη από ίζεο πιεπξέο βξίζθνληαη ίζεο γσλίεο. Σε ίζα 
ηξίγσλα απέλαληη από ίζεο γσλίεο βξίζθνληαη ίζεο πιεπξέο.  

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Να απνδείμεηε όηη ζε θάζε ηζνζθειέο ηξίγσλν:  
α) Οη γσλίεο ηεο βάζεο ηνπ είλαη ίζεο.  
β) Ζ δηρνηόκνο, ην ύςνο θαη ε δηάκεζνο πνπ θέξλνπκε από ηελ θνξπθή πξνο ηε 
βάζε ηνπ ζπκπίπηνπλ.  

Απόδεημε Σε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) θέξλνπκε ηε 
δηρνηόκν ΑΓ  

α) Σπγθξίλνπκε ηα ηξίγσλα ΑΒΓ, ΑΓΓ θαη παξαηεξνύκε όηη έρνπλ: 
ΑΓ = ΑΓ, θνηλή πιεπξά ΑΒ = ΑΓ από ηελ ππόζεζε  

Α1 =Α 2, αθνύ ΑΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο . 

Άξα ηα ηξίγσλα είλαη ίζα, γηαηί έρνπλ δύν πιεπξέο ίζεο κία πξνο κία θαη ηελ 
πεξηερόκελε γσλία ηνπο ίζε.  

β) Δπεηδή ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη ίζα, ζα έρνπλ όια ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπο 
ίζα,  

νπόηε = , ΒΓ = ΓΓ θαη Γ 1 =Γ 2. Αθνύ είλαη Γ 1 =Γ 2 θαη  Γη 1 + Γ2 = 180o, ζα έρνπκε Γ1 = Γ2 = 

90o, νπόηε ε δηρνηόκνο ΑΓ είλαη θαη ύςνο. Ζ δηρνηόκνο ΑΓ είλαη θαη δηάκεζνο, αθνύ ΒΓ 
= ΓΓ.  



2. Να απνδεηρζεί όηη θάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο 
ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ.  

Απόδεημε Φέξνπκε ηε κεζνθάζεην ε ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΑΒ πνπ ην ηέκλεη ζην 
ζεκείν Μ. Αλ Σ είλαη ηπραίν ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ, ζα απνδείμνπκε όηη ΣΑ = ΣΒ. 
Σπγθξίλνπκε ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΑΜΣ, ΒΜΣ θαη παξαηεξνύκε όηη έρνπλ: ΣΜ = ΣΜ, 
θνηλή πιεπξά θαη ΑΜ = ΜΒ,αθνύ ην Μ είλαη κέζνλ ηνπ ΑΒ. Άξα ηα νξζνγώληα απηά 
ηξίγσλα είλαη ίζα, γηαηί έρνπλ δύν αληίζηνηρεο πιεπξέο ηνπο ίζεο κία πξνο κία. Αθνύ ηα 
ηξίγσλα είλαη ίζα, ζα έρνπλ θαη ηα ππόινηπα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπο ίζα, νπόηε ΣΑ = 
ΣΒ.  

  Χαξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο 
επζύγξακκνπ ηκήκαηνο Κάζε ζεκείν ηεο κεζνθαζέηνπ ελόο επζύγξακκνπ 
ηκήκαηνο ηζαπέρεη από ηα άθξα ηνπ. Απνδεηθλύεηαη αθόκε όηη ηζρύεη θαη ην 
αληίζηξνθν, δειαδή 

 Κάζε ζεκείν πνπ ηζαπέρεη από ηα άθξα ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο είλαη ζεκείν 
ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ επζύγξακκνπ ηκήκαηνο.  

3. Να απνδεηρζεί όηη θάζε ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ γσλίαο ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο 
ηεο.  

Απόδεημε Φέξλνπκε ηε δηρνηόκν Ο  ηεο γσλίαο     θαη πάλσ ζ   απηήλ παίξλνπκε έλα 
ηπραίν ζεκείν Α. Αλ ΑΒ, ΑΓ είλαη νη απνζηάζεηο ηνπ ζεκείνπ Α από ηηο πιεπξέο ηεο 
γσλίαο ( Γειαδή θάζεηεο πξνο ηηο πιεπξέο), ζα απνδείμνπκε όηη ΑΒ = ΑΓ. Σπγθξίλνπκε 
ηα νξζνγώληα ηξίγσλα ΟΑΒ, ΟΑΓ θαη παξαηεξνύκε όηη έρνπλ: ΟΑ = ΟΑ θνηλή πιεπξά 
θαη  1 =  2, αθνύ ε O  είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο    .  

Β = Γ = 900
 

  

Άξα ηα νξζνγώληα απηά ηξίγσλα είλαη ίζα, γηαηί έρνπλ αληίζηνηρα κηα πιεπξά θαη κηα 
νμεία γσλία ίζε. Αθνύ ηα ηξίγσλα είλαη ίζα, ζα έρνπλ θαη ηα ππόινηπα αληίζηνηρα 
ζηνηρεία ηνπο ίζα, νπόηε ΑΒ = ΑΓ. 

 Χαξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα ησλ ζεκείσλ ηεο δηρνηόκνπ κηαο γσλίαο Κάζε 
ζεκείν ηεο δηρνηόκνπ κηαο γσλίαο ηζαπέρεη από ηηο πιεπξέο ηεο γσλίαο.  

 ΘΕΩΡΙΑ 

10. Αλ παξάιιειεο επζείεο νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζε κηα επζεία, ηόηε ζα νξίδνπλ 
ίζα ηκήκαηα θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε επζεία πνπ ηηο ηέκλεη θαη θαηόπηλ λα 
εθαξκόζεηε ην παξαπάλσ ζε έλα ηξαπέδην.  

Δθαξκνγή ζην ηξαπέδην Σε έλα ηξαπέδην ΑΒΓΓ (ΑΒ // ΓΓ) αλ από ην κέζν 
Μ ηεο ΑΓ θέξνπκε επζεία ΜΝ παξάιιειε πξνο ηηο βάζεηο ηνπ, ηόηε νη παξάιιειεο ΑΒ, 
ΜΝ, ΓΓ, αθνύ νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζηελ ΑΓ, ζα νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα θαη ζηελ ΒΓ. Άξα 
ΒΝ = ΝΓ.  

      11. Να απνδείμεηε όηη : Αλ από ην κέζν κηαο πιεπξάο ελόο ηξηγώλνπ θέξνπκε 
επζεία παξάιιειε πξνο κία άιιε πιεπξά ηνπ, ηόηε απηή δηέξρεηαη από ην κέζν 
ηεο ηξίηεο πιεπξάο ηνπ.  

Σε  έλα ηξίγσλν ΑΒΓ, αλ από ηελ θνξπθή Α θέξνπκε επζεία ε // ΒΓ θαη από ην κέζν Μ 
ηεο ΑΒ θέξνπκε ΜΝ//ΒΓ, ηόηε νη παξάιιειεο ε, ΜΝ, ΒΓ αθνύ νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα ζηελ 
ΑΒ, ζα νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα θαη ζηελ ΑΓ. Άξα ΑΝ = ΝΓ.  
 



12. Να δηαηξέζεηε ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ζε ηξία ίζα ηκήκαηα κε ηε βνήζεηα 
θαλόλα θαη δηαβήηε .  

Μπνξνύκε λα δηαηξέζνπκε ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ζε ηξία ίζα ηκήκαηα κε ηε βνήζεηα 
θαλόλα θαη δηαβήηε σο εμήο: Από ην ζεκείν Α θέξνπκε κηα ηπραία εκηεπζεία Α  θαη 
πάλσ ζ   απηήλ παίξλνπκε κε ην δηαβήηε ηξία δηαδνρηθά ίζα επζύγξακκα ηκήκαηα ΑΔ, 
ΔΕ, ΕΖ. Δλώλνπκε ηα ζεκεία Β, Ζ θαη από ηα ζεκεία Ε, Δ, Α θέξλνπκε ΕΓ, ΔΓ, Α  
παξάιιειεο πξνο ηε ΒΖ. Οη παξάιιειεο απηέο νξίδνπλ ζηελ Α  ίζα ηκήκαηα, νπόηε ζα 
νξίδνπλ ίζα ηκήκαηα θαη ζηελ ΑΒ. Άξα έρνπκε ΑΓ = ΓΓ = ΓΒ. Με ηνλ ίδην ηξόπν 
κπνξνύκε λα δηαηξέζνπκε ην επζύ-γξακκν ΑΒ ζε 4, 5, 6, ..., λ ίζα ηκήκαηα.  

13. Τη θαιείηαη ιόγνο δύν επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ θαη κε ηη είλαη απηόο ίζνο ;  

Ο ιόγνο ελόο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο ΓΓ πξνο ην επζύγξακκν ηκήκα ΑΒ ζπκβνιίδεηαη 





 θαη είλαη ν αξηζκόο ι, γηα ηνλ νπνίν ηζρύεη ΓΓ = ι·ΑΒ.  

         14. Πόηε ηα επζύγξακκα ηκήκαηα α, γ είλαη αλάινγα πξνο ηα επζύγξακκα 
ηκήκαηα β, δ ; Τη θαιείηαη αλαινγία ; Πνηνη όξνη θαινύληαη άθξνη θαη πνηνη κέζνη 
ζε κία αλαινγία;  

Τα επζύγξακκα ηκήκαηα α, γ είλαη αλάινγα πξνο ηα επζύγξακκα ηκήκαηα β, δ, όηαλ 

ηζρύεη 







  

Τα επζύγξακκα ηκήκαηα α, δ νλνκάδνληαη άθξνη όξνη, ελώ ηα επζύγξακκα ηκήκαηα β, 
γ νλνκάδνληαη κέζνη όξνη ηεο αλαινγίαο.  

 

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
1. Να απνδείμεηε όηη : Τν επζύγξακκν ηκήκα πνπ ζπλδέεη ηα κέζα δύν 

πιεπξώλ ηξηγώλνπ είλαη παξάιιειν πξνο ηελ ηξίηε πιεπξά θαη ίζν κε ην 
κηζό ηεο.  

Σε ΑΒΓ ηξίγσλν αλ Γ είλαη ην κέζν ηεο πιεπξάο ΑΒ ηξηγώλνπ ΑΒΓ, ΓΔ // ΒΓ θαη 
ΔΕ // ΑΒ, ζα δείμνπκε όηη: α) Ε ην κέζνλ ηεο πιεπξάο ΒΓθαη β) ΓΔ = ΒΓ α) Σην 
ηξίγσλν ΑΒΓ έρνπκε Γ κέζν ΑΒ θαη  

ΓΔ // ΒΓ, νπόηε Δ κέζν ηεο ΑΓ. Δπεηδή Δ ην κέζν ηεο ΑΓ θαη ΔΕ // ΑΒ, έρνπκε Ε κέζν 
ΒΓ. β) Τν ηεηξάπιεπξν ΓΔΕΒ είλαη παξαιιειόγξακκν, αθνύ έρεη ηηο απέλαληη πιεπξέο 
ηνπ παξάιιειεο, άξα ΓΔ = ΒΕ.  



2. Να απνδείμεηε όηη : Ζ δηάκεζνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνηείλνπζα νξζνγσλίνπ 
ηξηγώλνπ είλαη ίζε κε ην κηζό ηεο ππνηείλνπζαο.  

Απόδεημε Αλ ΑΓ δηάκεζνο νξζνγσλίνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ (Â = 90o) θαη ΓΔ // ΑΒ, ζα 
απνδείμνπκε όηη: α) Δ κέζν ηεο πιεπξάο ΑΓ β) ΑΓ = ΒΓ Πξάγκαηη : α) Σην ηξίγσλν ΑΒΓ 

έρνπκε Γ κέζν ηεο ΒΓ θαη ΓΔ // ΑΒ, νπόηε Δ κέζν ηεο ΑΓ. β) Δπεηδή ΓΔ // ΑΒ θαη ΑΒ ⊥ 

ΑΓ, ζα είλαη ΓΔ ⊥ ΑΓ. Άξα, ΓΔ κεζνθάζεηνο ηνπ ΑΓ θαη από ηε ραξαθηεξηζηηθή ηδηόηεηα 
ηεο κεζνθαζέηνπ έρνπκε ΑΓ = ΓΓ.  

 ΘΕΩΡΙΑ 

15. Να δηαηππσζεί θαη λα απνδεηρζεί ην Θεώξεκα ηνπ Θαιή . Πνηεο άιιεο 
αλαινγίεο πξνθύπηνπλ από απηό ;  

Αλ ηξεηο ή πεξηζζόηεξεο παξάιιειεο επζείεο ηέκλνπλ δύν άιιεο επζείεο, ηόηε ηα 
ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηε κία είλαη αλάινγα πξνο ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα πνπ 
νξίδνληαη ζηελ άιιε. Γειαδή:  

16. Πόηε δύν πνιύγσλα θαινύληαη όκνηα πνιύγσλα ; Τη ηζρύεη γηα ηα όκνηα 
πνιύγσλα ; Πνηεο πιεπξέο θαινύληαη νκόινγεο ; Τη θαιείηαη ιόγνο νκνηόηεηαο ; 
Πνηεο ζρέζεηο ζπλδένπλ ηηο νκόινγεο πιεπξέο θαη ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο ησλ 
νκνίσλ πνιπγώλσλ θαη κε ηη ηζνύηαη ν ιόγνο ησλ πεξηκέηξσλ δπν νκνίσλ 
πνιπγώλσλ ;  

 Αλ δύν πνιύγσλα έρνπλ ηηο πιεπξέο ηνπο αλάινγεο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο, ηόηε είλαη όκνηα. Γύν νπνηεζδήπνηε 
αληίζηνηρεο πιεπξέο νκνίσλ πνιπγώλσλ έρνπλ ηνλ ίδην ιόγν ( π.ρ. =2 ), γη   
απηό ιέγνληαη νκόινγεο θαη ν ιόγνο ηνπο ιέγεηαη ιόγνο νκνηόηεηαο. Αλ 
δύν πνιύγσλα είλαη όκνηα, ηόηε έρνπλ ηηο νκόινγεο πιεπξέο ηνπο 
αλάινγεο θαη ηηο αληίζηνηρεο γσλίεο ηνπο ίζεο.  

 Ο ιόγνο ησλ πεξηκέηξσλ δύν όκνησλ πνιπγώλσλ είλαη ίζνο κε ην 
ιόγν νκνηόηεηαο ηνπο  

 Γύν θαλνληθά πνιύγσλα πνπ έρνπλ ην ίδην πιήζνο πιεπξώλ είλαη 
όκνηα.  

 
 

17. Πόηε δύν ηξίγσλα είλαη όκνηα θαη ηη ηζρύεη γηα ηα όκνηα ηξίγσλα ;  

• Αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν γσλίεο ηνπο ίζεο κία πξνο κία, ηόηε είλαη όκνηα.  

• Δίδακε ινηπόλ, όηη αλ δύν ηξίγσλα έρνπλ δύν γσλίεο ηνπο ίζεο κία πξνο κία, 
ηόηε είλαη όκνηα, νπόηε ζα έρνπλ θαη ηελ ηξίηε γσλία ηνπο ίζε θαη ηηο νκόινγεο 
πιεπξέο ηνπο αλάινγεο.  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 



1.Θεσξνύκε έλα ζθαιελό ηξίγσλν ΑΒΓ. Φέξλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ. Από ηηο 
θνξπθέο Β θαη Γ θέξλνπκε θαζέηνπο ΒΓ , ΓΔ ζηε δηάκεζν ΑΜ. Να απνδείμεηε 
όηη ΒΓ = ΓΔ. 

 

2.Θεσξνύκε έλα παξαιιειόγξακκν ΑΒΓΓ. Να απνδείμεηε όηη νη απνζηάζεηο 
ησλ θνξπθώλ ηνπ Α θαη Γ από ηε δηαγώλην ΒΓ είλαη ίζεο.( πξέπεη λα θέξεηε 
θάζεηεο πξνο ηε  δηαγώλην ΒΓ από ηηο θνξπθέο Α θαη Γ. 

 

3 . Καηαζθεπάδνπκε κηα γσλία O x y θαη θέξλνπκε ηε δηρνηόκν ηεο Ο δ. 
Παίξλνπκε έλα ζεκείν Μ πάλσ ζηελ Ο δ θαη θέξλνπκε ηηο θαζέηνπο ΜΑ θαη 
ΜΒ πάλσ ζηηο πιεπξέο Ο x θαη Ο y ηεο γσλίαο. Να απνδείμεηε όηη: α) Τν 
ηξίγσλν ΑΜΒ είλαη ηζνζθειέο. β) Τν ηκήκα ΟΜ είλαη δηρνηόκνο ηεο γσλίαο 
AMB . γ) Τν ηκήκα ΟΜ είλαη θάζεην ζην ΑΒ 

 

4 Να απνδείμεηε όηη νη δηαγώληεο ελόο νξζνγσλίνπ ΑΒΓΓ είλαη ίζεο. 
 

5 Γίλεηαη έλα ηξίγσλν ΑΒΓ θαη εμσηεξηθά απηνύ θαηαζθεπάδνπκε ηα 
ηεηξάγσλα ΑΒΓΔ θαη ΑΓΕΖ. Να απνδείμεηε όηη ΒΖ = ΓΔ.  

 

6 Σε έλα ηξίγσλα ΑΒΓ πξνεθηείλνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ θαη πάλσ ζε απηήλ 
παίξλνπκε ηκήκα ΜΓ=  ΑΜ. Να απνδείμεηε όηη: α) ηα ηξίγσλα Α ΜΒ θαη ΜΓΓ 
είλαη ίζα     β) ΑΒ = Γ Γ    γ ) νη γσλίεο  Β∆Γ θαη  Α. είλαη ίζεο. 

 

7 Σηηο πξνεθηάζεηο ησλ ίζσλ πιεπξώλ ΑΒ, ΑΓ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ, 
παίξλνπκε ζεκεία Γ,Δ αληίζηνηρα έηζη ώζηε ΒΓ = ΓΔ.  

Να δείμεηε όηη ΑΓΓ = ΑΔ 

8. Από ην κέζν Γ ηεο βάζεο ΒΓ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) 
θέξνπκε ηηο ΓΔ PΑ θαη ΓΕ   ΓΑ.  

Να ζπγθξίλεηε ηα ηξίγσλα ΕΓΒ θαη ΓΓΔ. 

9.Σε ηξίγσλν ΑΒΓ, θέξνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ ζηελ πιεπξά ΒΓ θαη ηα ζεκεία 
Γ(εληόο ηνπ ηξηγώλνπ) θαη Δ (εθηόο ηνπ ηξηγώλνπ) ζηελ επζεία ΑΜ ηέηνηα 
ώζηε ΜΓ = ΜΔ. 

Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΒΓΜ θαη ΓΜΔ είλαη ίζα. 

10. Σηε βάζε ΒΓ ηζνζθεινύο ηξηγώλνπ ΑΒΓ κε ΑΒ = ΑΓ, λα πάξεηε ηα 
ζεκεία Γ θαη Δ ηέηνηα ώζηε ΒΓ = ΓΔ. 

      Να απνδείμεηε όηη ΑΓ = ΑΔ. 

11. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) θαη έλα ηπραίν ζεκείν Κ ηεο 
πιεπξάο ΑΒ. Πξνεθηείλνπκε ηελ ΑΓ θαηά ηκήκα ΓΓ = ΒΚ. Τν ηκήκα ΚΓ 
ηέκλεη ηε ΒΓ ζην Μ. Πξνεθηείλνπκε θαη ηε ΓΒ θαηά ηκήκα ΒΔ = ΓΜ. 

Να δείμεηε όηη : 
α). ΚΔ = ΜΓ     β) ΚΔΒ = ΓΜΓ      γ. ην ηξίγσλν ΚΔΜ είλαη ηζνζθειέο 

 

12. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κα ΑΒ = ΑΓ. Αλ Μ είλαη ηπραίν 
ζεκείν ηνπ ύςνπο ΑΓ, λα απνδείμεηε όηη : α). ηα ηξίγσλα ΑΜΒ θαη 
ΑΜΓ είλαη ίζα 

β). ΜΒΓ = ΜΓΓ  
 
 

13. Σε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ), λα απνδείμεηε όηη : 



      α. ηα ύςε ΒΓ θαη ΓΔ είλαη ίζα  β. ηα ηκήκαηα ΒΔ θαη ΓΓ είλαη ίζα 

 

14. Γίλεηαη ηξίγσλν ΑΒΓ. Φέξνπκε ηε δηάκεζν ΑΜ θαη ηηο απνζηάζεηο ΒΓ 
θαη ΓΔ ησλ θνξπθώλ Β θαη Γ από ηελ ΑΜ. 

Να δείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΒΓΜ θαη ΓΔΜ είλαη ίζα. 
 
15. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ). Πξνεθηείλνπκε ηε βάζε 

ΒΓ πξνο ηα ζεκεία Β θαη Γ θαη πάλσ ζηηο πξνεθηάζεηο παίξλνπκε 
αληίζηνηρα ηα ζεκεία Δ θαη Ε έηζη ώζηε ΒΔ = ΓΕ. Να απνδείμεηε όηη : 

Α. ηα ηξίγσλα ΑΒΔ θαη ΑΓΕ είλαη ίζα Β. ην ηξίγσλν ΑΔΕ είλαη ηζνζθειέο 
Γ. νη απνζηάζεηο ησλ θνξπθώλ Β θαη Γ από ηηο ΑΔ θαη ΑΕ αληίζηνηρα 
είλαη ίζεο. 

 

16. Σε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ παίξλνπκε ηα κέζα Κ , Λ , Μ ησλ πιεπξώλ ηνπ. 
Να απνδείμεηε όηη ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΚΛΜ είλαη ε κηζή ηεο 
πεξηκέηξνπ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ 

 

17. Καηαζθεπάδνπκε έλα νμπγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ θαη θέξλνπκε ην ύςνο 
ηνπ ΑΓ. Παίξλνπκε ηα κέζα Μ , Ν ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ 
αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη ε πεξίκεηξνο ηνπ ηξηγώλνπ ΓΜΝ είλαη 
ε κηζή ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ 

 

18. Σε ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ, πξνεθηείλνπκε ηε βάζε ΒΓ θαηά ηκήκαηα 
ΒΓ = ΓΔ. (Α). Να δείμεηε όηη ην ηξίγσλν ΑΓΔ είλαη ηζνζθειέο 

Β. Φέξνπκε ΒΚ ΑΓ θαη ΓΛ ΑΔ. Να απνδείμεηε όηη ΒΚ = ΓΛ 
 
19. Γίλεηαη ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ κε ΑΒ = ΑΓ θαη Μ ην κέζν ηεο βάζεο 

ΒΓ. 
Από ην Μ λα θέξεηε ηα ηκήκαηα ΜΚ θαη ΜΛ θάζεηα πξνο ηηο πιεπξέο ΑΒ 
θαη ΑΓ αληίζηνηρα. Να δείμεηε όηη : 
Α. ηα ηξίγσλα ΚΒΜ θαη ΛΓΜ είλαη ίζα 
Β. ην ηξίγσλν ΑΚΛ είλαη ηζνζθειέο. 
 
20. Σε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ θέξλνπκε ηε δηάκεζν ΑΓ θαη παίξλνπκε ηα κέζα 

Δ , Ε ησλ πιεπξώλ ηνπ ΑΒ θαη ΑΓ. Τν ηκήκα ΔΕ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην 
ζεκείν Κ. Να απνδείμεηε όηη ε ΑΚ είλαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΔΕ. 

 

21. Σε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε Αˆ = 90 0 , ε ΒΓ = 12 cm θαη ε ΑΒ = 2 
x+2 cm. Αλ ην επζύγξακκν ηκήκα πνπ ελώλεη ηα κέζα ησλ πιεπξώλ 
ΑΓ θαη ΒΓ αληίζηνηρα είλαη 2 x–1 cm, λα βξείηε πόζεο κνίξεο είλαη ε 
γσλία Γ 
 

 

22. Τν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη νξζνγώλην κε Β = 900 θαη ΑΒ = 8cm , ΒΓ = 6cm. 
Φέξλνπκε ΓΔ//ΒΓ ώζηε ε ΑΔ = 4cm. Να ππνινγίζεηε ην ηκήκα ΑΓ. 
[Απ. ΑΓ=3,2cm] 

 

 

 



 
23. . Έλα νξζνγώλην έρεη δηαζηάζεηο 5cm , 3cm ελώ έλα άιιν έρεη 

δηαζηάζεηο 15cm , 9cm. Να εμεηάζεηε αλ είλαη όκνηα.  

 

24. Σην ζρήκα είλαη ΑΒ = 10cm, ΒΓ = 8cm, ΒΔ = 4cm θαη ΒΔΓ = ΒΑΓ. 

Α. Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΒΓΔ είλαη όκνηα. 

Β. Να βξεζεί ην κήθνο ηεο πιεπξάο ΒΓ. 

Γ. Αλ ην εκβαδόλ ηνπ ηξηγώλνπ ΒΓΔ είλαη 10cm , λα βξεζεί ην εκβαδόλ 

ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ

 
 

25. Σην ηξίγσλν ΑΒΓ ηνπ ζρήκαηνο, ηα Γ θαη Δ είλαη ζεκεία ησλ ΑΒ θαη ΑΓ 
ηέηνηα ώζηε ΑΔΓ = ΑΒΓ. (Α.) Να απνδείμεηε όηη ηα ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΑΔΓ 
είλαη όκνηα. (Β). Να γξαθεί ν ιόγνο νκνηόηεηαο ι. (Γ). Αλ είλαη ΑΓ = 4, ΒΓ = 
1 θαη ΑΓ = 10, λα βξείηε ην ηκήκα ΑΔ.. 

 
 
26 ..Γύν παξαιιειόγξακκα ΑΒΓΓ θαη Α΄Β΄Γ΄Γ΄ έρνπλ ΑΒ = 7,2dm , ΒΓ = 

40cm , Αˆ = Αˆ ′= 650 , Α΄Β΄ = 72cm , Β΄Γ΄ = 4dm. Να εμεηάζεηε αλ είλαη 

όκνηα  

 



27 Γύν παξαιιειόγξακκα ΑΒΓΓ θαη Α΄Β΄Γ΄Γ΄ έρνπλ ΑΒ = 8cm , ΒΓ = 

2cm , Α = Α ′= 700 , Α΄Β΄ = 10cm , Β΄Γ΄ = 4cm. Να εμεηάζεηε αλ είλαη 

όκνηα  

 

28 Σε έλα ηξίγσλν ΑΒΓ δίλεηαη ΑΒ = 12 cm θαη ΑΓ = 18 cm. Από έλα 

ζεκείν Γ ηεο ΑΒ ηέηνην ώζηε ΑΓ = 8 cm θέξλνπκε παξάιιειε πξνο 

ηελ ΒΓ πνπ ηέκλεη ηελ ΑΓ ζην ζεκείν Δ. Αλ ΓΔ = 10 cm, λα 

ππνινγίζεηε ηα ηκήκαηα ΑΔ, ΔΓ θαη ΒΓ. [Απ. ΑΔ=12cm, ΔΓ=6cm, 

ΒΓ=15cm]  

 

29 Γηα δύν ηξίγσλα ΑΒΓ θαη ΓΔΕ δίλνληαη ηα εμήο: Α = Δ , Γ = Ε , ΑΒ = 

4cm , ΒΓ = x+6 cm , ΓΔ = x+2 cm , ΓΕ = 4x+8 cm. i) Να απνδείμεηε όηη 

ηα δύν ηξίγσλα είλαη όκνηα. ii) Να ππνινγίζεηε ην x. iii) Να απνδείμεηε 

όηη ν ιόγνο νκνηόηεηαο ησλ δύν ηξηγώλσλ είλαη ι = 1/ 3 

 
 

 

 

 


