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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

1.   Αποδείξτε ότι τα μέσα των ίσων πλευρών ενός ισοσκελούς τριγώνου 

α)    Ισαπέχουν από το μέσο της βάσης του. 

β)    Ισαπέχουν από τη βάση του.                                                                                                                     

2.   Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο 


 και ΑΔ διχοτόμος της γωνίας 


 .  Αν     

      Μ τυχαίο σημείο της διχοτόμου, αποδείξτε ότι: ΜΒ = ΜΓ. 

3.  Δίνεται ένα ισοσκελές τρίγωνο 


 . Φέρνουμε τις διχοτόμους ΒΔ, 

      ΓΕ των γωνιών 


 και 


 . Αποδείξτε ότι: 

    α)     
 

    

    β)        
 

    

4.   Σ’ ένα ισοσκελές τρίγωνο   


φέρνουμε τις διαμέσους ΒM και ΓN .    

      Αποδείξτε ότι: 

     α)     
 

     

     β)      
 

    

5.   Σ’ ένα ισοσκελές τρίγωνο


φέρνουμε τα ύψη ΒΔ και ΓΕ. 

      Αποδείξτε ότι: 

      α)      
 

    

      β)        
 

    

6.   Στις προεκτάσεις της βάσης ΒΓ ισοσκελούς τριγώνου 


 ,  

       παίρνουμε τμήματα ΒΕ=ΓΖ. Αποδείξτε ότι: 

     α)       
 

                      β)       


   ισοσκελές τρίγωνο. 
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   7.   Στο 


 , ΑΔ είναι και ύψος και διάμεσος. Αποδείξτε ότι: 


 ,   

            είναι ισοσκελές. 

   8.   Στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ ισόπλευρου τριγώνου 


παίρνουμε 

          τμήματα ΑΔ=ΒΖ=ΓΕ 

       Α.   Να συγκριθούν τα τρίγωνα: 

             α)     
 

   

                 β)      
 

   

         Β.   Αποδείξτε ότι 


 ισόπλευρο τρίγωνο 

 9.    Αν Μ είναι το μέσο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ και ε τυχαία  

         ευθεία που διέρχεται από το Μ, να αποδείξετε ότι: τα Α και Β  

         ισαπέχουν από την ε. 

10.    Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ισοσκελούς  

         τριγώνου, είναι κορυφές ισοσκελούς τριγώνου. 

11.   Στο τρίγωνο 


 να φέρετε τη διάμεσο ΑΜ και τις αποστάσεις ΒΔ 

         και ΓΕ των κορυφών Β και Γ από τη ΑΜ. Να αποδείξετε ότι: ΒΔ=ΓΕ. 

12.    Έστω τρίγωνο 


 . Στην προέκταση της διαμέσου AΜ παίρνω  

         τμήμα ΔΜ=AΜ. Αποδείξτε ότι ΑΒ=ΓΔ. 


