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Συνέπειες των κριτηρίων ισότητας τριγώνων
• Στο ισοσκελές τρίγωνο :

∗ Οι προσκείµενες στη ϐάση γωνίες ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.
(Πόρισµα Ι, σελίδα 42)

∗ Η διχοτόµος της γωνίας της κορυφής είναι διάµεσος και ύψος.
(Πόρισµα Ι, σελίδα 42)

∗ Η διάµεσος που αντιστοιχεί στη ϐάση του είναι ύψος και διχοτόµος.
(Πόρισµα Ι, σελίδα 45)

∗ Το ύψος που αντιστοιχεί στη ϐάση του είναι διάµεσος και διχοτόµος.
(Πόρισµα Ι, σελίδα 50)

• Στον κύκλο :

∗ Αν δύο τόξα είναι ίσα, τότε και οι χορδές τους είναι ίσες και αντίστροφα.
(Πόρισµα IV, σελίδα 42, Πορίσµατα ΙΙΙ, IV, σελίδα 46)

∗ ∆ύο χορδές είναι ίσες αν και µόνο αν τα αποστήµατα τους είναι ίσα.
(Θεώρηµα ΙΙΙ, σελίδα 51)

∗ Ο ϕορέας του αποστήµατος µιας χορδής :
- είναι µεσοκάθετος της χορδής,
- διχοτοµεί το αντίστοιχο τόξο της χορδής.

(Πόρισµα ΙΙ, σελίδα 50)

• Ιδιότητα διχοτόµου γωνίας :

∗ Κάθε σηµείο της διχοτόµου µια γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της.
∗ Κάθε εσωτερικό σηµείο της γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές της
ανήκει στη διχοτόµο της.
(Θεώρηµα εν Ι῞, σελίδα 51)

• Ιδιότητα µεσοκαθέτου ευθύγραµµου τµήµατος :

∗ Κάθε σηµείο της µεσοκαθέτου ευθύγραµµου τµήµατος ισαπέχει από τα
άκρα του.

∗ Κάθε σηµείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθύγραµµου τµήµατος
ανήκει στη µεσοκάθετό του.
(Πόρισµα ΙΙΙ, σελίδα 42, Πόρισµα ΙΙ, σελίδα 45)
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Ασκήσεις
1. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ (AB = AΓ) και τα σηµεία ∆, E των πλευρών
AB, AΓ αντίστοιχα, τέτοια, ώστε B∆ = ΓE.
Αν το σηµείο M είναι το µέσο του ∆E, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) το τρίγωνο BMΓ είναι ισοσκελές,
(ϐʹ) τα τρίγωνα AM∆ και AME είναι ίσα.
2. ∆ίνεται ισοσκελές τρίγωνο ABΓ (AB = AΓ), A∆ το ύψος του και O τυχαίο
σηµείο του A∆.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο BOΓ είναι ισοσκελές.
(ϐʹ) Αν E, Z είναι τα µέσα των OB και OΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι
AE = AZ.

b και δύο κύκλους (O, ρ), (O, R), µε ρ < R. Αν ο πρώτος
3. Θεωρούµε γωνία xOy
κύκλος τέµνει τις πλευρές Ox, Oy στα σηµεία A, B, ο δεύτερος στα Γ, ∆ και
M είναι το σηµείο τοµής των A∆ και BΓ, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) τα τρίγωνα OA∆ και OBΓ είναι
ίσα,
(ϐʹ) τα τρίγωνα MAΓ και MB∆ είναι
ίσα,
(γʹ) τα τρίγωνα OAM και OBM είναι
ίσα,

b .
(δʹ) η OM είναι η διχοτόµος της xOy
4. Το τρίγωνο ABΓ του παρακάτω σχήµατος είναι ισοσκελές µε AB = AΓ.
Επίσης, A∆ = AE και M είναι το µέσο της πλευράς BΓ.

Αν η προέκταση του ∆M τέµνει την
προέκταση της πλευράς AΓ στο
σηµείο H και η προέκταση του EM
τέµνει την προέκταση της πλευράς
AB στο σηµείο Z, να αποδείξετε ότι :

(αʹ) τα τρίγωνα ∆MB και EMΓ είναι
ίσα,
(ϐʹ) τα τρίγωνα ZBM και HΓM είναι
ίσα,
(γʹ) το τρίγωνο AZH είναι ισοσκελές.
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5. Το τρίγωνο ABΓ του διπλανού σχήµατος είναι ισοσκελές µε AB = AΓ. Αν
AE = AZ και M το µέσο της πλευράς
BΓ, να αποδείξετε ότι :

(αʹ) τα τρίγωνα BEM και ΓZM είναι
ίσα,
(ϐʹ) τα τρίγωνα HAE και ΘAZ είναι
ίσα,
(γʹ) το τρίγωνο HMΘ είναι ισοσκελές.
6. Από εξωτερικό σηµείο Σ του κύκλου (K, ρ) ϑεωρούµε τις τέµνουσες ΣAB και
ΣΓ∆ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣB = Σ∆. Τα KΛ και KM είναι τα
αποστήµατα των χορδών AB και Γ∆ του κύκλου αντίστοιχα.
(αʹ) Να αποδείξετε ότι :
i. τα τρίγωνα KBΣ και K∆Σ
είναι ίσα,
ii. KΛ = KM.
(ϐʹ) Να αιτιολογήσετε γιατί οι χορδές
AB και Γ∆ είναι ίσες.
7. ΄Εστω κύκλος κέντρου O και AB, Γ∆ δύο ίσες και µη τεµνόµενες χορδές.
΄Εστω M και N σηµεία στις χορδές AB και Γ∆ αντίστοιχα, τέτοια, ώστε AM =
ΓN. Να αποδείξετε ότι OM = ON.
8. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ. Στην προέκταση της ΓB παίρνουµε σηµείο ∆ τέτοιο,
ώστε B∆ = AB και στην πρέκταση της BΓ σηµείο E τέτοιο, ώστε ΓE = AΓ.
b και AΓE
b τέµνουν τις A∆ και AE στα σηµεία
Αν οι διχοτόµοι των γωνιών AB∆
Z και Θ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :
(αʹ) οι ευθείες που ορίζουν τα B,Z και τα Γ, Θ είναι µεσοκάθετες των A∆ και
AE αντίστοιχα,

b και AΓE
b ,
(ϐʹ) αν I είναι το σηµείο τοµής των διχοτόµων των γωνιών AB∆
i. το τρίγωνο A∆I είναι ισοσκελές,
ii. το τρίγωνο ∆IE είναι ισοσκελές,

b .
iii. το IA διχοτοµεί τη γωνία BAΓ
¨Ο Αρχιµήδης ϑα µνηµονεύεται, όταν ο Αισχύλος ϑα έχει ξεχαστεί, γιατί, ενώ οι
γλώσσες πεθαίνουν, οι µαθηµατικές ιδέες είναι διαχρονικές.¨
Godfrey Harold Hardy, 1877-1947, ΄Αγγλος µαθηµατικός.
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