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ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

Ασκήσεις 

 
 

1. Να δειχθεί ότι κάθε σημείο της διχοτόμου της γωνίας της κορυφής ενός 

ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ, απέχει εξίσου από τα άκρα της βάσης του.  

 

2. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και φέρουμε τη διχοτόμο του Αx. Στη διχοτόμο Αx 

παίρνουμε τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ. Να δειχθεί ότι ΒΕΑΔΓΑ


 .  

 

3. Δίνονται δύο ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΚΛ που έχουν κοινή κορυφή το Α και 

ίσες τις γωνίες της κορυφής. Να δειχθεί ότι ΒΚ=ΓΛ.  

 

4. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και φέρουμε τις ημιευθείες ΑxΑΒ και ΑyΑΓ, έτσι ώστε 

κάθε μια από τις γωνίες BAx


 και ΓAy


 να είναι εφεξής με τη γωνία A


. Στις Αx και 

Αy παίρνουμε τμήματα ΑΔ=ΑΒ και ΑΕ=ΑΓ. Να δειχθεί ότι ΒΕ=ΓΔ.  

 

5. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ) και Κ τυχαίο σημείο της διαμέσου ΑΔ. 

Αν οι ΒΚ και ΓΚ τέμνουν τις ΑΓ και ΑΒ στα σημεία Ε και Ζ αντίστοιχα, να δειχθεί 

ότι ΒΕ=ΓΖ.  

 

6. Δίνεται γωνία yOx


. Στην Οx παίρνουμε σημεία Α και Β και στην Οy σημεία Γ και 

Δ έτσι ώστε ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ. Αν Ε είναι η τομή των ΑΔ και ΒΓ, να δειχθεί ότι 

ΕΒ=ΕΔ.  

 

7. Προεκτείνουμε τις πλευρές ΟΑ και ΟΒ ενός τριγώνου ΟΑΒ κατά τμήματα ΑΓ και 

ΒΔ αντίστοιχα ώστε ΑΓ=ΟΑ και ΒΔ=ΟΒ. Να αποδειχθεί ότι τα σημεία Γ και Δ 

ισαπέχουν από την ΑΒ.  

 

8. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και στη ΒΓ παίρνουμε σημεία Δ και Ε 

τέτοια ώστε ΒΔ=ΓΕ. Αν ΒΚΑΔ και ΓΛΑΕ, να δειχθεί ότι ΑΚ=ΑΛ.  

 

9. Σε μία ευθεία ε παίρνουμε διαδοχικά τα σημεία Α, Β και Γ και κατασκευάζουμε 

προς το ίδιο μέρος της ε τα ισόπλευρα τρίγωνα ΑΒΖ και ΒΓΗ. Να δειχθεί ότι 

ΑΗ=ΓΖ.  

 

10. Από την κορυφή Β ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (A


=90ο) φέρουμε κάθετη 

στην ΑΒ και εκτός του τριγώνου παίρνουμε τμήμα ΒΚ=ΒΓ. Να δειχθεί ότι η ΓΚ 

διχοτομεί τη γωνία Γ.  


