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 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ`( ΑΒ  ΑΓ) και στην διχοτόμο της γωνίας Α παίρνουμε 22.

σημεία Κ, Λ, τέτοια ώστε ΑΚ = ΑΒ και ΑΛ = ΑΓ. Να δείξετε ότι ΒΛ = ΚΓ. 

 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και στις ίσες πλευρές του ΑB και ΑΓ παίρνουμε 23.

αντίστοιχα τα σημεία Δ και Ε τέτοια ώστε ΑΔ = κ ΑΒ και ΑΕ = κΑΓ ( κ ένας 

θετικός αριθμός   με 0<κ<1).  

Να αποδείξετε ότι το μέσο Μ της ΒΓ ισαπέχει από τα Δ και Ε. 

 Δίνεται κύκλος (Κ, ρ) και σημείο του Λ. Γράφουμε τον κύκλο (Λ, ρ) και 24.

ονομάζουμε Α ένα κοινό σημείο τους. Αν οι ΑΚ και ΑΛ τέμνουν τους (Κ, ρ) και  

(Λ, ρ) αντίστοιχα στα σημεία Ε και Ζ να δείξετε ότι ΕΛ = ΚΖ. 

 Σε  τρίγωνο ΑΒΓ με Α < 90ο φέρνουμε Αχ ΑΒ και ΑψΑΓ έτσι ώστε οι BAχ


 και 25.

ΓΑψ


 να είναι εφεξής με την  γωνία Α του τριγώνου. Παίρνουμε  Δ στην Αχ και Ε 

στην Αψ έτσι ώστε ΑΔ = ΑΒ και ΑΕ = ΑΓ. Αν Κ, Λ τα μέσα των ΒΕ και ΓΔ 

αντίστοιχα να δείξετε ότι :  

α. ΒΕ = ΓΔ και  

β. το τρίγωνο  ΑΚΛ  είναι ισοσκελές.  

 Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΜ η διάμεσος. Προεκτείνουμε την ΒΑ κατά ΑΔ = ΑΒ και 26.

την ΓΑ κατά ΑΕ = ΑΓ. Να δείξετε ότι η ΑΜ διχοτομεί την ΔΕ. 

 Στις προεκτάσεις, προς το Α, των ίσων πλευρών (ΑΒ=ΑΓ) ισοσκελούς ΑΒΓ παίρνουμε 27.

ΑΔ = ΑΕ αντίστοιχα. Αν το  ΑΜ  το ύψος τότε είναι ΔΜΕ ισοσκελές. 

 Σε ευθεία ε παίρνουμε δύο σημεία Α και Β και με διάμετρο ΑΒ = 2ρ γράφουμε 28.

κύκλο κέντρου Ο. Γράφουμε επίσης τους κύκλους (Α, ρ) και (Β, ρ) που τέμνουν το 

ίδιο ημικύκλιο του  κύκλου  (Ο, ρ) στα Γ και Δ αντίστοιχα.  

Να δείξετε ότι ˆ ˆ   

 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ ισόπλευρο. Προεκτείνουμε τις πλευρές   ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ   και 29.

παίρνουμε ΒΔ = ΓΕ =ΑΖ  αντίστοιχα προς το ίδιο   μέρος. Να  δείξετε ότι το ΔΕΖ 

είναι ισόπλευρο. 
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 Δίνεται γωνία χΟψ


. Φέρνουμε  ΟζΟχ, στο  ίδιο μέρος  με την Οψ και  ΟδΟψ, 30.

στο ίδιο μέρος με την Οχ . Παίρνουμε επάνω στις Οχ, Οζ τμήματα ΟΜ = ΟΝ  

αντίστοιχα και πάνω στις Οψ, Οδ ,ΟΡ = ΟΣ αντίστοιχα. Δείξτε ότι  

α.  Ο Ρ Ν=Ο Σ Μ
 

 και  

β. αν Κ, Λ μέσα των ΡΝ και ΜΣ αντίστοιχα, ΟΚ = ΟΛ. 

 Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών ΑΒ και ΑΓ ισοσκελούς τρίγωνου ΑΒΓ 31.

παίρνουμε τα ίσα τμήματα ΒΔ και ΓΕ αντίστοιχα. Να δείξετε ότι: 

α. ΑΔ = ΑΕ και ΒΕ = ΓΔ, 

β. ˆ ˆΒΕΓ   και ˆ ˆΔΒΕ ΔΓΕ , 

γ. Αν Ο είναι το σημείο τομής ΒΕ και ΓΔ , τότε τα τρίγωνα ΟΒΓ και ΒΔΕ είναι 

ισοσκελή, 

δ. Η διχοτόμος της Α


 περνά από το Ο. 

 Εξωτερικά του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ = ΑΓ) κατασκευάζουμε τα 32.

ισόπλευρα τρίγωνα ΒΓΔ, ΓΑΕ και ΑΒΖ. Να αποδειχθεί ότι το ΔΕΖ είναι 

ισοσκελές. 

 Στις  ίσες πλευρές ΑΒ, ΑΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε αντίστοιχα τα 33.

σημεία  Ε και  Ζ  έτσι  ώστε  ΑΕ = ΑΖ.    Αν  Μ τυχαίο σημείο της διχοτόμου ΑΔ 

και οι  ΕΜ, ΖΜ  τέμνουν την ΒΓ στα σημεία Κ, και Λ   αντίστοιχα, να δείξετε ότι: 

α.  AEM = ΑZΜ
 

,   β.  ΒΚ = ΓΛ. 

 Έστω Μ το μέσο ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ. Στο ίδιο ημιεπίπεδο της ΑΒ 34.

παίρνουμε τα σημεία Κ και Λ έτσι ώστε να είναι ΑΚ = ΒΛ και ΜΚ = ΜΛ. Να 

δείξετε ότι ΑBΚ BΑΛ
 

 . 

 Δίνεται  ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ = ΑΓ > ΒΓ. Στην προέκταση τη ΑΒ προς 35.

το Β παίρνουμε ΒΔ = ΑΒ ΒΓ και κατόπιν προεκτείνουμε την ΒΓ κατά  

ΓΕ = ΒΔ. Να δείξετε ότι :  

α. το τρίγωνο ΑΕΔ είναι ισοσκελές και  

β. ΑΔΕ
ΒΑΓ  ΑΕΔ
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 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ < ΑΓ. Στην  ημιευθεία   ΑΒ παίρνομε σημείο Δ τέτοιο 36.

ώστε ΑΔ = ΑΓ και στην ημιευθεία  ΑΓ  σημείο Ε τέτοιο ώστε ΑΕ = ΑΒ. Να δείξετε 

ότι η ΔΕ τέμνει την ΒΓ σε σημείο Κ και ότι η ΑΚ είναι διχοτόμος τους   τριγώνου. 

 Σε κύκλο (Ο, R) θεωρούμε την γωνία ˆ  και το μέσον Γ του μικρότερου τόξου 37.

της ΑΒ. Φέρνουμε την χορδή ΜΝ κάθετη στην ακτίνα ΟΓ, που τέμνει την ΟΑ στο 

Δ και την ΟΒ στο Ε. Να δείξετε ότι ΜΔ = ΝΕ και ΑΔ =ΒΕ.  

 Σε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ  φέρνουμε ΑχΑΒ και ΑψΑΓ έτσι ώστε η A


 να περι-38.

έχεται στις δύο ορθές. Στην Αχ παίρνουμε ΑΔ = ΑΒ και στη Αψ ΑΕ = ΑΓ.  

Αν Κ το μέσο του ΒΕ και Λ το μέσο του ΓΔ να δείξετε ότι το τρίγωνο ΑΚΛ είναι 

ορθογώνιο. 

 Σε τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΑΜ διάμεσος , Δ το μέσο της ΑΜ και ΒΔ = 1
2

ΒΓ. 39.

Να αποδειχθεί ότι : 

α. 


 = 


  β. ΑΒ = ΔΓ. 

 Στην προέκταση της βάσης  ΒΓ ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ παίρνουμε τα σημεία Δ, 40.

Ε έτσι ώστε ΒΔ = ΓΕ. Αν ΒΚ  ΑΔ και ΓΛ  ΑΕ να δειχθεί ότι : 

α. ΚΔ = ΛΕ, β. ΑΚ= ΑΛ. 

 Σε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ παίρνομε στη βάση του ΒΓ σημεία Μ, Ν έτσι ώστε 41.

ΒΜ=ΓΝ. Αν  Δ είναι η προβολή της Β στην  ΑΜ και Ε είναι η προβολή  της Γ στην  

ΑΝ να δειχθεί ότι το  τρίγ. ΑΔΕ είναι  ισοσκελές  

 Δίνεται μια οξεία γωνία  ˆχOψ  με διχοτόμο την Οδ. Από τυχόν σημείο Μ της  42.

διχοτόμου  φέρνουμε  ΜΑΟχ, ΜΒΟΨ . Αν  η  ΜΒ   τέμνει την Οχ στο Γ και η 

ΜΑ  την Οψ στο Δ , να δειχθεί ότι : α) ΜΑ=ΜΒ,  β) ΑΓ=ΒΔ . 

 Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ. Προεκτείνουμε τις ίσες πλευρές του ΑΒ,  ΑΓ  43.

προς    τα  Β και  Γ  . Στις  προεκτάσεις  παίρνουμε τα σημεία  Δ και Ε   αντίστοιχα 

ώστε ΒΔ=ΓΕ. Φέρνουμε τις   αποστάσεις  ΔΖ,  ΕΗ  από  την ΒΓ.   

Να  δειχθεί  ότι    α) ΑΖ=ΑΗ   β) Αν  Μ το μέσο της ΒΓ  τότε  ΜΔ=ΜΕ 
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 Δίνονται δυο τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΕΖ με ΑΒ=ΔΕ , ˆ ˆ    και τα ύψη  ΑΚ και ΔΛ 44.

είναι ίσα, να δειχθεί ότι τα τρίγωνα είναι ίσα  

 Στη διχοτόμο Οδ γωνίας  χΟψ


 παίρνουμε σημεία Α, Β. Αν  ΒΓ, ΒΔ  οι  45.

αποστάσεις του  Β από τις πλευρές της  γωνίας να αποδειχθεί ότι  : ΑΓ=ΑΔ , και 

Γ Β = ΒΑΔΑ
 

. 

 Στις   προεκτάσεις της βάσης  ΒΓ ισοσκελούς  τριγ. ΑΒΓ  παίρνομε τμήματα  ΒΔ= 46.

ΓΕ.  Φέρνουμε τα ύψη ΔΖ, ΕΗ των τριγ. ,  ΑΒΔ και ΑΓΕ. Να  δειχθεί ότι  :   

α) 
ΔΔ

ΑΓΕΑΒΔ  ,  β)  το  ΑΖΗ  είναι ισοσκελές.  

 Δίνονται δύο ίσα τρίγωνα ΑΒΓ και  ΔΒΓ έτσι ώστε   ΑΒ = ΔΓ,  ΑΓ = ΔΒ  και τις 47.

κορυφές Α, Δ  "εκατέρωθεν " της  ΒΓ. Φέρνουμε τα  ύψη τους ΑΕ και ΔΖ.  Να 

δειχθεί ότι  ΑΖ=ΔΕ   και  ΑΖΔ = ΑΕΔ
 

 . 

 Σε ισοσκελές τρίγωνο  ΑΒΓ(ΑΒ=ΑΓ) φέρνουμε ΒΔ,  ΓΕ τις διχοτόμους. Αν  ΔΚ, 48.

ΕΛ, κάθετες στη ΒΓ να  δειχθεί ότι : α) ΔΚ=ΕΛ, β) το ΑΚΛ είναι ισοσκελές. 

  Δίνεται το διπλανό σχήμα:  49.

 Ι. Να συμπληρώσετε τα 

κενά σε κάθε μία από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

α. Το Δ είναι η ……………….. 

του  Α  στην  ……… 

β. Το ΑΔ είναι το ………….. 

του τριγώνου ΑΒΓ 

γ. Οι αποστάσεις των Α, Ε, Ζ από την ΒΓ είναι τα  …….., …..…,  ……..  αντίστοιχα. 

ΙΙ. Να αποδειχθεί ότι τα Α, Ε, Ζ ισαπέχουν από την ΒΓ 


