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Γεωμετρία 

Ενότητα : Το ισοσκελές τρίγωνο 

 

Θεωρία 

Προτάσεις 

1
η
 : 

Όταν  ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ = ΑΓ τότε: 

 Το Α είναι κορυφή και η ΒΓ είναι βάση. 

 Οι προσκείμενες στην βάση του ΒΓ, γωνίες B


 και Γ


 του τριγώνου 
Δ

ΑΒΓ είναι ίσες. 

(πόρισμα Ι σελ. 37) 

 Αν ΑΜ  δα τότε ΑΜ  μα υα (πόρισμα Ι σελ. 37) 

 Αν ΑΜ  μα τότε ΑΜ δα υα (πόρισμα Ι σελ. 40) 

 Αν ΑΜ  υα τότε ΑΜ δα  μα
1
 (πόρισμα Ι σελ. 45) 

 Τα ύψη από τις κορυφές της βάσης είναι ίσα. (άσκ. 1 Ασκ. Εμπέδωσης σελ. 48) 

 

Κριτήρια ώστε ένα τρίγωνο να είναι ισοσκελές 

2
η
 

Ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές όταν : 

 Έχει δύο πλευρές του ίσες (ορισμός) 

 Έχει δύο γωνίες ίσες  (πόρισμα ii, σελ. 54 

 Έχει διάμεσο που είναι και διχοτόμος (εφαρ. 2
η

, σελ. 55) 

 Έχει διάμεσο που είναι και ύψος (εφαρ. 2
η
, σελ. 55) 

 Έχει ύψος που είναι διχοτόμος  (εφαρ. 2
η

, σελ. 55) 

 Έχει δύο ύψη ίσα.  

 Απόδειξη  

 Στο διπλανό σχήμα συγκρίνουμε τα τρίγωνα  

 ΒΓΔ και ΓΒΕ. Αυτά είναι ίσα, γιατί είναι ορθογώνια  

 και έχουν ίσες τις υποτείνουσες  (κοινή πλευρά) και  

 μία κάθετη πλευρά ίση(ΒΔ = ΓΕ). 

 Επομένως θα έχουν και αντίστοιχα στοιχεία τους ίσα  

 άρα και  


ΒΓ  οπότε το ΑΒΓ είναι ισοσκελές. 

   

 

                                                   
1
 Όπου μα, δα, υα,  η διάμεσος, η διχοτόμος  και το ύψος , αντίστοιχα , από την κορυφή Α του τριγώνου. 

Ε Δ

A

ΓB
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Ασκήσεις
2
 

 

1. Ερώτηση  3ι., ιι., ιιι.  (ΕΚ)2 σελ.  433 

2. Άσκηση   1 (ΑΕ) σελ.  48 

3. Άσκηση   1 (ΑΑ) σελ.  43 

4. Άσκηση   1 (ΑΑ) σελ.  48 

5. Άσκηση   7  (ΑΕ) σελ. 57 

6. Άσκηση   8  (ΑΕ) σελ. 57 

7. Άσκηση   9  (ΑΕ) σελ. 57 

8. Άσκηση   2  (ΣΘ) σελ. 48 

9. Άσκηση   4 (ΑΑ) σελ. 48   

10. Άσκηση   3  (ΣΘ)   σελ. 43 

11. Σε τρίγωνο ΑΒΓ είναι ΒΔ διχοτόμος του.  
Αν το Δ είναι η προβολή του Β στην ΑΓ  και Μ ένα τυχαίο σημείο στην ευθεία 
ΒΔ και εκτός του τριγώνου να δείξετε ότι:  
α. το ΑΒΓ  έχει δύο γωνίες ίσες και  
β. ΜΑ = ΜΓ. 

12. Τα μέσα των πλευρών ισοσκελούς τριγώνου να αποδειχθεί ότι σχηματίζουν 
ισοσκελές τρίγωνο 

13. Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε το ύψος ΑΔ κατά ΔΕ=ΑΔ. Να αποδειχθεί ότι  
α. ΑΒ = ΒΕ και β. τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΓ είναι ίσα  

14. Στις προεκτάσεις των ίσων πλευρών (ΑΒ=ΑΓ) ισοσκελούς ΑΒΓ παίρνουμε ΑΔ=ΑΕ 

αντίστοιχα. Αν το  ΑΜ  το ύψος τότε είναι ΔΜΕ ισοσκελές. 

15. Δίνεται ισοσκελές ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Αν ΒΕ, ΓΖ διχοτόμοι και Μ μέσο ΒΓ τότε το 

τρίγωνο ΕΜΖ είναι ισοσκελές. 

16. Στο εσωτερικό ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) παίρνουμε σημείο Δ τέτοιο 

ώστε 


ΔΓΒΔΒΓ . Να αποδειχθεί ότι η ημιευθεία ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας 
Α.  

17. Στο τρίγωνο ΑΒΓ  παίρνουμε σημεία  Δ και Ε στις ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα έτσι 

ώστε  BΓΔ ΓΒΕ
 

   και έστω Κ το σημείο τομής των ΒΕ και ΓΔ. Αν είναι, 

ΑΚΔ ΑΚΕ
 

  να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές. 

18. Δίδεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ), Μ, Ν τα μέσα των ΑΒ ,ΑΓ αντίστοιχα, 
Ο το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των ΑΒ και ΑΓ, που τέμνουν την ΒΓ στα 
Κ,Λ αντίστοιχα.  

                                                   
2
 ΕΚ –ερωτήσεις κατανόησης, ΑΕ – ασκήσεις εμπέδωσης,  ΑΑ αποδεικτικές ασκήσεις, ΣΘ  σύνθετα θέματα 

3
  Οι σελίδες και η αρίθμηση, των χωρίς κείμενο ασκήσεων είναι εκείνη του σχολικού βιβλίου. 
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Να αποδειχθεί ότι :  α. ΜΚ = ΝΛ,    β. ΟΚΛ ισοσκελές και   γ. η ΑΟ είναι 
διχοτόμος της Α γωνίας. 

19. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)  και ΒΕ , ΓΖ διχοτόμοι και Μ το 
σημείο τομής τότε το ΒΜΓ  τρίγωνο είναι ισοσκελές. 

20. Έστω κύκλος (Ο, ρ) και σημείο Α εσωτερικό έτσι ώστε να ισαπέχει από δύο 
σημεία του κύκλου Β, Γ. Να δειχθεί ότι ˆ ˆ   . 

21. Οι   διχοτόμοι των ˆ   και  ˆ   ισοσκελούς τριγ. ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) τέμνονται στο Μ.  

Αν  Δ, Ε  τα μέσα των ίσων πλευρών ΑΒ ΑΓ, να δείξετε ότι  ΜΔ = ΜΕ. 

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

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

23. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και σημείο Δ της πλευράς ΒΓ. Στην προέκταση 
της ΑΓ, προς το Γ, παίρνουμε τμήμα ΓΕ=ΒΔ. Να αποδειχθεί ότι ΔΑ=ΔΕ. 

24. Δίνεται γωνία ˆ  και Οδ η διχοτόμος της . Φέρνουμε ευθεία κάθετη στην Οδ σε 
τυχαίο σημείο της Μ, που τέμνει τις πλευρές της Οχ , Οψ στα Α, Β αντίστοιχα. 
α. Να αποδειχθεί ότι ΟΑ = ΟΒ  
β. Αν Κ ,Λ μέσα των ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα να αποδειχθεί ότι ΜΚ = ΜΛ.  

25. Δίνεται γωνία ˆ  και Οδ η διχοτόμος της . Φέρνουμε ευθεία κάθετη στην Οδ σε 

τυχαίο σημείο της Μ, που τέμνει τις πλευρές της Οχ , Οψ στα Α, Β αντίστοιχα. 

α. Να αποδειχθεί ότι ΟΑ = ΟΒ  

β. Αν Κ ,Λ μέσα των ΟΑ και ΟΒ αντίστοιχα να αποδειχθεί ότι ΜΚ = ΜΛ. 

26. Δίνεται κύκλος (Ο, R) και ΒΓ μια διάμετρος του. Προεκτείνουμε την ΒΓ κατά ΒΔ = 

ΓΕ. 

Φέρνουμε την ακτίνα ΟΑΒΓ. Οι ΑΔ και ΑΕ τέμνουν το κύκλο στα Ζ και Η 

αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 

α. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές 

β. Το Ο ισαπέχει από τις ΑΔ, ΑΕ. 

γ. ΔΖ = ΕΗ.  

27. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και Κ το μέσο της βάσης του ΒΓ. Ο κύκλος (Κ, 

ΚΒ) τέμνει τις ΑΒ , ΑΓ στα Δ, Ε αντίστοιχα. Να αποδειχθεί ότι: 

α. Το Κ ισαπέχει από τις ΑΒ, ΑΓ . 

β. ΓΕ = ΒΔ. 

γ. Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ<ΑΓ. Να  βρεθεί σημείο Μ στην πλευρά ΑΓ ώστε  ΜΒ=ΜΓ.  


