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ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 
 
1. Σε τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ φέρνουμε τις διάμεσους ΒΔ και ΓΕ και στις 

προεκτάσεις αυτών προς τα Δ και Ε παίρνουμε τμήματα ΔΖ=ΒΔ και 
ΕΗ=ΓΕ. Δείξτε ότι:  ι)   ΑΖ=ΒΓ.     
     ιι)  ΑΗ=ΑΖ. 
  

2. Δείξτε ότι δύο τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ είναι ίσα όταν:   

  ι)   β=β΄   ,    ˆ ˆΑ Α' ,   δα=δα΄     
  ιι)  β=β΄  ,   γ=γ΄   ,    μβ=μβ 

 
 

3. Δείξτε ότι δύο οξυγώνια τρίγωνα ΑΒΓ και Α΄Β΄Γ΄ είναι ίσα όταν:  
  ι)   α=α΄   , υβ=υβ΄  ,   υα=υα΄      

  ιι)   ˆ ˆΑ Α'    , υβ=υβ΄  ,   υγ=υγ΄  
 

4. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ   AB A  και οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ. 

Αν  EH B  και   Z B , να αποδείξετε ότι: 
α) Τα τρίγωνα ΒΓΔ και ΓΒΕ είναι ίσα.   
β)  EH Z        
 
 
5. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με  AB A .Από το μέσο Μ της βάσης 
του ΒΓ φέρουμε κάθετα τμήματα ΜΔ και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ 
αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι: 
α)  M ME         
β) το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές.    

γ) Η ΑΜ είναι διχοτόμος της γωνίας ˆΔΜΕ                        
 
6. Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τη διάμεσο ΑΜ (προς το Μ) 

κατά ίσο τμήμα ΜΔ. 
Να αποδείξετε ότι: 
α) Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΜΓΔ είναι ίσα.     
β) Τα σημεία Α και Δ ισαπέχουν από την πλευρά ΒΓ.   
 

7. Έστω κυρτό τετράπλευρο ΑΒΓΔ με  BA B  και  A . 
Να αποδείξετε ότι: 

α)   BA B A               

β) Το τρίγωνο ΑΔΓ είναι ισοσκελές.          
γ) Η ευθεία ΒΔ είναι μεσοκάθετος του τμήματος ΑΓ.   
 
8. Στις προεκτάσεις των πλευρών ΒΑ  και ΓΑ τριγώνου 

ΑΒΓ, παίρνουμε τα τμήματα  A AB  και  AE A . Να 
αποδείξετε ότι: 

α) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίσα.                            
β) Η προέκταση της διαμέσου ΑΜ προς τη κορυφή Α διχοτομεί την πλευρά 
ΔΕ του τριγώνου  ΔΑΕ.                                                                 
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ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

9. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με  AB A . Στις προεκτάσεις των 
πλευρών ΒΑ και ΓΑ (προς το Α) θεωρούμε τα σημεία Ε και Δ 
αντίστοιχα τέτοια, ώστε  A AE .  

Να αποδείξετε ότι: 

α) BE    β)  B E    γ)    B E B   

  
 

10. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  A 90  και η διχοτόμος του ΒΔ. Από 

το Δ φέρουμε   E B  που τέμνει την προέκταση της ΑΒ (προς το Α) 
στο Ζ. Να αποδείξετε ότι: 

α) BE AB       
β) το τρίγωνο ΒΓΖ είναι ισοσκελές.  
 


