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ΑΣΚΗΣΗ 1η   

Να αποδείξετε ότι στις ομόλογες  πλευρές δύο ίσων τριγώνων 

αντιστοιχούν ίσες διάμεσοι. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

                    Α                                   Α’ 

 

 

            Β                            Γ   Β’                            Γ’  

                            Μ                                  Μ’     

Θα δείξουμε ότι  ΑΜ=Α’Μ’ 

Συγκρίνουμε  τα τρίγωνα  ΑΒΜ  και Α’Β’Μ’ 

                     ΑΒΜ = Α’Β’Μ’ 

i. ΑΒ=   Α’Β’  (ΑΒΓ τριγ =Α’Β’Γ’ τριγ) 

ii.  ̂=      ̂  (ΑΒΓ τριγ =Α’Β’Γ’ τριγ) 

iii. ΒΜ= Β’Μ’  (μισά ίσων πλευρών) 

Τα δύο τρίγωνα είναι ίσα από το κριτήριο Π-Γ-Π ,άρα και ΑΜ=Α’Μ’.  
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ΑΣΚΗΣΗ 2η  

Να αποδείξετε ότι στις ομόλογες  πλευρές δύο ίσων τριγώνων 

αντιστοιχούν ίσα ύψη. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

                    Α                                   Α’ 

 

 

           Β                             Γ   Β’                            Γ’  

                     Δ                                  Δ’      

Θα δείξουμε ότι  ΑΔ=Α’Δ’ 

Συγκρίνουμε  τα τρίγωνα  ΑΒΔ  και Α’Β’Δ’ 

                     ΑΒΔ = Α’Β’Δ’(ορθογ. με  ̂=  ̂ =90Ο ) 

i. ΑΒ=   Α’Β’  (ΑΒΓ τριγ =Α’Β’Γ’ τριγ) 

ii.  ̂=      ̂  (ΑΒΓ τριγ =Α’Β’Γ’ τριγ) 

Τα δύο τρίγωνα είναι ίσα άρα και ΑΔ=Α’Δ’.  
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ΑΣΚΗΣΗ 3η   

Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ,ΓΑ κατά τμήματα ΑΚ, 

ΑΛ τέτοια ώστε ΒΑ=ΑΚ , ΓΑ=ΑΛ. Να δειχθεί ότι : 

i. Τα τρίγωνα ΑΒΓ , ΑΚΛ είναι ίσα. 

ii. Το ΛΚΓΒ είναι παραλληλόγραμμο. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 
 

i. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΒΓ , ΑΚΛ. 

                                        α) ΑΒ  =   ΑΚ  (από κατασκευή) 

                                        β) ΑΓ   =   ΑΛ  (από κατασκευή) 

                                        γ)  ̂     ̂   (κατακορυφήν γωνίες) 

Τα δύο τρίγωνα είναι ίσα από το κριτήριο Π-Γ-Π. 

 

 

ii. Το ΛΚΓΒ είναι παραλληλόγραμμο διότι οι διαγώνιές του ΛΚ , ΒΚ 

διχοτομούνται , δηλ . τέμνονται στη μέση. 
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ΑΣΚΗΣΗ 4η   

Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ  , προεκτείνουμε την πλευρά ΒΓ 

και προς τις δύο μεριές κατά ίσα τμήματα ΒΔ , ΓΕ . Να δειχθεί ότι : 

i. Τα τρίγωνα ΑΒΔ , ΑΓΕ είναι ίσα 

ii. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 
 

i. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα ΑΔΒ , ΑΓΕ  

                                         α) ΑΒ  =  ΑΓ (από υπόθεση)  

                                         β) ΒΔ  =  ΓΕ  (από υπόθεση) 

                                         γ)     ̂      ̂ (εξωτερικές γωνίες ίσων                                                 

                                                                       γωνιών των,  ̂   ̂. 

Τα δύο τρίγωνα είναι ίσα από το κριτήριο Π-Γ-Π . 

 

ii. Αφού τα τρίγωνα  ΑΔΒ , ΑΓΕ είναι ίσα τότε και τα υπόλοιπα 

στοιχεία τους θα είναι ίσα άρα και ΑΔ=ΑΕ οπότε το τρίγωνο ΑΔΕ 

είναι ισοσκελές. 
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ΑΣΚΗΣΗ 5η   

Σε τρίγωνο ΑΒΓ έχουμε  ̂              ̂      .  

i. Να βρεθούν οι υπόλοιπες γωνίες του τριγώνου. 

ii. Να βρεθεί το είδος του τριγώνου ως προς τις γωνίες του. 

ΛΥΣΗ 

 
 

i. Έχουμε  ̂      ̂      
    ̂      

⇒       ̂            

⇒  ̂           ⇒  ̂      

Και  ̂   ̂   ̂      
 ̂      ̂    

⇒               ̂           

⇒       ̂      ⇒  ̂           ⇒  ̂      

 

ii. Επειδή και οι τρεις γωνίες του τριγώνου είναι οξείες τότε το 

τρίγωνο είναι οξυγώνιο.   
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ΑΣΚΗΣΗ 6η  

Στα παρακάτω σχήματα να υπολογιστεί η μεταβλητή χ. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 

i.  

 

         
         

} ⇒    
  

 
⇒     

   

 
⇒ 

  (   )     ⇒         ⇒ 

        ⇒      

 

 

ii.  

 

         

 ̂     
} ⇒    

  

 
⇒     

   

 
⇒ 

 (   )     ⇒         ⇒ 

        ⇒       

Διάμεσος=
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Για να δείξουμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα εφαρμόζουμε ένα από τα 

τρία κριτήρια ισότητας τριγώνων: 

1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Γ-Π-Γ): Δύο τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν μία 

πλευρά και τις προσκείμενες γωνίες στη πλευρά αυτή ίσες μία προς 

μία. 

                                       Α                                        Α’        

                        

             Β                            Γ          Β’                           Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’ 

i)      ̂    ̂     (Υ) 

ii)        Β’Γ’ (Υ) 

iii)      ̂    ̂     (Υ) 

2Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ(Π-Γ-Π): Δύο τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν δύο 

πλευρές ίσες μία προς μία και τις περιεχόμενες γωνίες στις πλευρές 

αυτές ίσες. 

                                       Α                                        Α’        

                        

             Β                            Γ          Β’                           Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’ 

i)            (Υ) 

ii)      ̂    ̂     (Υ) 

iii)        Β’Γ’ (Υ) 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ… 
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3Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ(Π-Π-Π): Δύο τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν τρεις 

πλευρές ίσες μία προς μία . 

                                       Α                                        Α’        

                        

             Β                            Γ          Β’                           Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’ 

i)            (Υ) 

ii)            (Υ) 

iii)        Β’Γ’ (Υ) 
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Για να δείξουμε ότι δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα εφαρμόζουμε ένα 

από τα τέσσερα  κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων: 

1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Δύο ορθογώνια τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν 

μία κάθετη πλευρά ίση και την προσκείμενη  σε αυτή οξεία γωνία ίση. 

             Β                                       Β’        

                        

             Α                            Γ       Α’                            Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’( ορθ.  ̂   ̂ )  

i)      ̂    ̂     (Υ) 

ii)        Α’Γ’ (Υ) 

 

 

 

 

 

2Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Δύο ορθογώνια τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν 

τις κάθετες  πλευρές ίσες μία προς μία. 

             Β                                       Β’        

                        

             Α                            Γ       Α’                            Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’( ορθ.  ̂   ̂ )  

i)           (Υ) 

ii)        Α’Γ’ (Υ) 
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3Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Δύο ορθογώνια τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν 

τις υποτείνουσές τους  ίσες και μία οξεία γωνία του ενός ίση με μία 

οξεία γωνία του άλλου. 

             Β                                      Β’        

                        

             Α                            Γ       Α’                             Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’( ορθ.  ̂   ̂ )  

i)      ̂    ̂     (Υ) 

ii)        Β’Γ’  (Υ) 

 

 

 

 

 

4Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Δύο ορθογώνια τρίγωνα θα λέμε ότι είναι ίσα αν έχουν 

τις υποτείνουσές τους  ίσες και μία κάθετη πλευρά του ενός ίση με μία 

κάθετη πλευρά του άλλου . 

             Β                                      Β’        

                        

             Α                            Γ       Α’                            Γ’         

                   ΑΒΓ   =   Α’Β’Γ’( ορθ.  ̂   ̂ )  

i)           (Υ) 

ii)        Α’Β’ (Υ) 
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ΘΕΩΡΗΜΑ 

Να δειχθεί ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι ίσο με 

δύο ορθές γωνίες. 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

 
Φέρνουμε ευθεία ε που διέρχεται από το σημείο Α  

και είναι παράλληλη στη πλευρά ΒΓ. 

 ̂   ̂  ως εντός εναλλάξ με     και ΑΒ τέμνουσα. 

 ̂   ̂  ως εντός εναλλάξ με     και ΑΓ  τέμνουσα. 

Παρατηρώ ότι : 

 ̂   ̂   ̂   ̂   ̂   ̂     
 ⇒  ̂   ̂   ̂       . 
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 

Ορισμός : 

Το παραλληλόγραμμο είναι το τετράπλευρο που έχει τις απέναντι 

πλευρές του παράλληλες. 

 Οι απέναντι πλευρές του παραλληλογράμμου είναι ίσες. 

 Οι διαγώνιοι του παραλληλογράμμου διχοτομούνται ,δηλ 

τέμνονται στη μέση.( Κοινό μέσο το Ο.) 

 Οι απέναντι γωνίες του παραλληλογράμμου είναι ίσες. 

 Δύο  διαδοχικές γωνίες του παραλληλογράμμου είναι 

παραπληρωματικές. 

 Ένα τετράπλευρο θα είναι παραλληλόγραμμο εάν: 

i. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες. 

ii. Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες. 

iii. Δύο απέναντι πλευρές είναι  ίσες και παράλληλες. 

iv. Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες. 

v. Οι διαγώνιοι διχοτομούνται. 
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ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

Ορισμός: 

Το ορθογώνιο είναι το παραλληλόγραμμο που έχει  μία ορθή γωνία. 

 Οι διαγώνιοι του ορθογωνίου είναι ίσοι και διχοτομούνται. 

 Οι  γωνίες του ορθογωνίου είναι ίσες με 90ο  

 Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και παράλληλες 

 Ένα τετράπλευρο θα είναι ορθογώνιο εάν: 

i. Όλες οι γωνίες είναι ίσες. 

ii. Έχει τρεις γωνίες ορθές. 

iii. Είναι παραλληλόγραμμο και έχει τις διαγώνιες ίσες. 

iv. Είναι παραλληλόγραμμο και έχει μία ορθή γωνία. 
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ΡΟΜΒΟΣ 

Ορισμός: 

Ο ρόμβος είναι το παραλληλόγραμμο που έχει  δύο  διαδοχικές 

πλευρές ίσες.    

 Οι διαγώνιοι του ρόμβου διχοτομούνται, τέμνονται κάθετα και 

διχοτομούν  τις γωνίες του. 

 Οι απέναντι  πλευρές  του ρόμβου είναι ίσες  και παράλληλες. 

 Οι απέναντι γωνίες του ρόμβου είναι ίσες. 

 Δύο διαδοχικές γωνίες του ρόμβου είναι παραπληρωματικές 

 Ένα τετράπλευρο θα είναι ρόμβος εάν: 

i. Όλες οι πλευρές του είναι ίσες. 

ii. Είναι παραλληλόγραμμο και έχει τις διαγώνιες 

κάθετες. 

iii. Είναι παραλληλόγραμμο και έχει δύο διαδοχικές 

πλευρές  ίσες. 

iv. Είναι παραλληλόγραμμο και μία διαγώνιος διχοτομεί 

μία γωνία του. 
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ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 

Ορισμός: 

Το τετράγωνο είναι το παραλληλόγραμμο, που είναι ορθογώνιο και    

ρόμβος.   

 Οι διαγώνιοι του τετραγώνου  διχοτομούνται , τέμνονται 

κάθετα , διχοτομούν τις γωνίες του  και είναι ίσες. 

 Οι  πλευρές  του τετραγώνου είναι ίσες.   

 Οι  γωνίες του τετραγώνου είναι ορθές. 

 Ένα τετράπλευρο θα είναι τετράγωνο εάν: 

i. Όλες οι πλευρές είναι ίσες και έχει τρεις γωνιές ίσες. 

ii. Οι διαγώνιοι του διχοτομούνται, τέμνονται κάθετα και 

είναι ίσες. 

iii.  Οι διαγώνιοι του διχοτομούνται ,έχει δύο διαδοχικές 

πλευρές    ίσες και μία ορθή γωνία. 

iv. Έχει δύο απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες , μία 

διαγώνιος διχοτομεί μία  γωνία του και οι δύο 

διαγώνιοι είναι ίσες. 

κ.ο.κ. 

Ουσιαστικά δείχνουμε ότι είναι : 

 Παραλληλόγραμμο 

 Ορθογώνιο 

 Ρόμβος 

 

 


