ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
1.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ.Να αποδείξετε ότι:
Α) οι διάμεσοι ΒΜ και ΓΝ είναι ίσες.
Β)οι διχοτόμοι ΒΔ και ΓΕ είναι ίσες
Γ)τα ύψη ΒΚ και ΓΛ είναι ίσα.
2.Σε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε τη διάμεσο ΑΜ. Να
αποδείξετε ότι οι κορυφές Β και Γ ισαπέχουν από την
ΑΜ.
3.Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνω τις ίσες πλευρές ΑΒ
και ΑΓ κατά ίσα τμήματα ΒΔ και ΓΕ. Να αποδείξετε ότι:
ˆ  
ˆ
Α) 
Β)ΒΕ=ΓΔ

ˆ  ˆ και ΑΒ=ΔΕ και
4.Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχουν 
τις διχοτόμους ΒΜ ,ΕΝ ίσες. Να αποδείξετε ότι τα
τρίγωνα είναι ίσα.
5.Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχουν ΑΒ=ΔΕ , ΑΓ=ΔΖ και
τις διαμέσους ΒΜ και ΕΝ ίσες. Να αποδείξετε ότι τα
τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ίσα.
6.Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ να αποδείξετε ότι το
ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα Κ,Ν των πλευρών ΔΓ
και ΓΒ είναι ίσο με το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα
μέσα Λ,Μ των ΑΔ και ΑΒ.
7.Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ
και πάνω σε αυτήν παίρνουμε τμήματα ΜΔ=ΑΜ. Να
αποδείξετε ότι
Α)τα τρίγωνα ΑΜΒ και ΜΓΔ είναι ίσα.
Β)ΑΒ=ΑΓ
ˆ 
ˆ
Γ) 
8.Δίνονται δύο ίσες χορδές ΑΒ και ΓΔ ενός κύκλου
κέντρου Ο, των οποίων οι προεκτάσεις προς τα Β και Δ
τέμνονται στο σημείο Σ. Να αποδειχθεί ότι:
Α)ΣΒ=ΣΔ
Β)   
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9. Να αποδείξετε ότι αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ το ύψος ΑΔ
είναι και διχοτόμος της γωνίας Α , τότε το τρίγωνο
είναι ισοσκελές.
10.Να αποδείξετε ότι αν σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ το ύψος
ΑΔ είναι και διάμεσος τότε το τρίγωνο είναι ισοσκελές.
11.Αν δύο τρίγωνα είναι ίσα, να αποδείξετε ότι:
Α)τα ύψη που αντιστοιχούν σε δύο ίσες πλευρές τους
είναι ίσες
Β)οι διάμεσοι που αντιστοιχούν σε δύο ίσες πλευρές τους
είναι ίσες
Γ)οι διχοτόμοι που αντιστοιχούν σε δύο ίσες πλευρές τους
είναι ίσες.
12. Να δείξετε ότι αν ένα τρίγωνο ΑΒΓ έχει δύο ύψη
ίσα τότε είναι ισοσκελές.
13.Από το μέσο Μ της βάσης ΒΓ ενός ισοσκελούς
τριγώνου ΑΒΓ φέρνουμε τμήματα ΜΔ και ΜΕ κάθετα
στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι:
Α)ΜΔ=ΜΕ
Β)το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.
14.Στη βάση ΒΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε
σημεία Δ και Ε ώστε ΒΔ=ΓΕ. Να αποδείξετε ότι
ˆ  
ˆ .

15.Στις ίσες πλευρές ΑΒ και ΑΓ ενός ισοσκελούς τριγώνου
ΑΒΓ παίρνω σημεία Δ και Ε αντίστοιχα ώστε ΒΔ=ΓΕ. Αν
Μ είναι το μέσο της ΒΓ να αποδείξετε ότι:
Α)το τρίγωνο ΜΔΕ είναι ισοσκελές
Β)ΑΔ=ΑΕ
Γ)τα τρίγωνα ΑΔΜ και ΑΕΜ είναι ίσα.
16.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση ΒΓ και ΑΔ η
διχοτόμος του. Αν Κ είναι ένα σημείο της ΑΔ , να
αποδείξετε ότι:
Α) τα τρίγωνα ΑΒΚ και ΑΓΚ είναι ίσα
Efstathioupetros.weebly.com

Σελίδα 2

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
Β)το τρίγωνο ΒΓΚ είναι ισοσκελές
17.Δίνεται ένα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με βάση ΒΓ.
Προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές του ΑΒ και ΑΓ κατά
τμήματα ΒΔ=ΓΕ.Αν ΑΚ είναι η διάμεσος του τριγώνου ΑΒΓ,
να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΔΕ είναι ισοσκελές.
18. Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχου ΒΓ=ΕΖ και τα ύψη
τους ΒΗ και ΓΘ αντίστοιχα ίσα με τα ΕΚ και ΖΛ(δηλαδή
ΒΗ=ΕΚ και ΓΘ=ΖΛ) . Να αποδείξετε ότι :
Α)τα τρίγωνα ΒΘΓ και ΕΛΖ είναι ίσα.
ˆ  
ˆ
Β) 
Γ)τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ είναι ίσα.
19.Στο εξωτερικό ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ μα
ΑΒ=ΑΓ θεωρούμε τα ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ.
Να αποδείξετε ότι ΒΕ=ΓΔ.
20.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) , να αποδειχτεί ότι
οι αποστάσεις των μέσων των ίσων πλευρών από τη βάση
είναι ίσες.
21.Σε παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ να συγκριθούν οι
αποστάσεις των κορυφών Δ και Β από τη διαγώνιο ΑΓ.
22.Α)Δίνεται τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ . Προεκτείνουμε την ΒΑ
κατά ΑΒ΄ έτσι ώστε ΑΒ=ΑΒ΄ και την ΓΑ κατά ΑΓ΄ έτσι
ώστε ΑΓ=ΑΓ΄ .Να συγκρίνετε τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΒ΄Γ΄.
Β)Αν Μ το μέσο της ΒΓ , φέρνουμε ΜΑ και την
προεκτείνουμε προς το Α. Αν τέμνει την Γ΄Β΄στο Μ΄ να
δείξετε ότι Μ΄ μέσο της Β΄Γ΄ .
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