
Ασκήσεις  

1. Βρείτε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 

α) Σε δυο ίσα τρίγωνα απέναντι από ίσες γωνίες βρίσκονται ίσες πλευρές. 

β) Δύο τρίγωνα είναι ίσα όταν δυο πλευρές και µια γωνία του ενός είναι ίσες µε δυο πλευρές και µια 
γωνία του άλλου. 

     γ) Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις τρεις γωνίες τους ίσες. 

     δ) Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο η διάµεσος προς τη  βάση είναι και ύψος και διχοτόµος.   

     ε) Δύο ορθογώνια τρίγωνα µε δύο πλευρές ίσες µία προς µία είναι ίσα. 

   στ) Δύο τρίγωνα µε ίσες περιµέτρους είναι ίσα. 

  

 2. Στις παρακάτω προτάσεις σηµειώστε τη σωστή απάντηση. 

α) Δύο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ έχουν ΑΓ = ΔΖ και ΒΓ = ΔΕ. Το τρίγωνο ΑΒΓ  είναι ίσο µε το τρίγωνο 

ΔΕΖ, αν επιπλέον ισχύει: 

q ˆ ˆΑ = Ζ  

q  ˆΓ̂ = Δ  

q  ˆ ˆΒ = Ε  
   

β) Δύο ορθογώνια τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ µε ˆ ˆ 90Β= Ζ = °  έχουν ˆ ˆΓ = Ε. Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ίσο µε το 

τρίγωνο ΔΕΖ, αν επιπλέον ισχύει: 

q ΑΓ = ΖΕ 
q ΒΓ = ΖΕ 
q ˆ ˆΑ = Δ  

 
γ) Σε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις δύο ορθογώνια τρίγωνα δεν είναι ίσα; 

q Όταν έχουν ίσες υποτείνουσες και µία οξεία γωνία του ενός ίση µε µία οξεία γωνία του 
άλλου. 

q  Όταν έχουν τις οξείες γωνίες τους ίσες. 
q  Όταν έχουν δύο κάθετες πλευρές τους ίσες µία προς µία  και τις προσκείµενες σ’αυτές οξείες 
γωνίες ίσες. 

q Όταν έχουν µία οµώνυµη πλευρά και µία γωνία ίσες µία προς µία. 

 

3. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ µε ΑΒ = ΑΓ. Από το µέσο Μ της ΒΓ φέρουµε τα κάθετα τµήµατα ΜΔ 
και ΜΕ στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. 

   Να αποδείξετε ότι:   α) ΜΔ=ΜΕ															β)	το	τρίγωνο	ΑΔΕ	είναι	ισοσκελές.		

	

	



4.		Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και τα ύψη του ΒΔ και ΓΕ.  Να αποδείξετε ότι: 

      α) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΓΕΒ είναι ίσα.  

      β) ΑΔ=ΑΕ 

 

5. Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΒΓ του σχήµατος είναι ισοσκελή µε κοινή βάση τη ΒΓ. 

  

    α) Να αποδείξετε ότι 1 1
ˆ ˆΒ = Γ         

 Αν η ΑΔ προεκτεινόµενη τέµνει τη ΒΓ στο Ε, να αποδείξετε ότι: 
    β) 1 2

ˆ ˆΑ =Α            

    γ)  1 2
ˆ ˆΔ = Δ   

6.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και το ύψος του ΑΖ. Εξωτερικά του τριγώνου κατασκευάζουµε ευθύγραµµο τµήµα 
ΑΕ, τέτοιο ώστε ΑΕ=ΑΖ και ˆ ˆΖΑΓ = ΓΑΕ . Πάνω στην ΕΓ παίρνουµε σηµείο Δ, τέτοιο ώστε ΑΔ=ΑΒ.  

 
 
Να αποδείξετε ότι:	

α)	 ˆ 90Ε = °	 	 	 	 	 	 	 	 													 		 	  
          β) ΒΖ=ΕΔ           
          γ) 2 1 2

ˆ ˆΒ̂ = Δ −Δ  


