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Να αντιστοιχίσεις:

Το σκαληνό τρίγωνο έχει 3 πλευρές ίσες.

Το ισοσκελές τρίγωνο έχει 3 πλευρές άνισες.

Το ισόπλευρο τρίγωνο έχει 2 πλευρές ίσες.

1η Άσκηση
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Να μετρήσεις το μήκος των πλευρών κάθε τριγώνου και να γράψεις κάτω από κάθε τρίγωνο το

είδος του σε σχέση με τις πλευρές:

2η Άσκηση
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Να κατασκευάσεις ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρά ΑΒ= 4 εκ. και γωνίες Α και Β, 45ο η καθεμία.

3η Άσκηση

 1ο βήμα: Σχεδιάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 4 εκ.

Α Β
4 εκ.

 2ο βήμα: Τοποθετούμε το κέντρο του μοιρογνωμόνιου

στο σημείο Α και την ένδειξη 0 της κλίμακας του μοιρο-

γνωμόνιου πάνω στην πλευρά ΑΒ και προς τα δεξιά.

 3ο βήμα: Βρίσκουμε στην κλίμακα τις 45° και βάζουμε 

μια τελεία. Ενώνουμε την τελεία με το σημείο Α. Σχηματίζου-

με με τον τρόπο αυτό μια γωνία 45°.

●
45ο

 4ο βήμα: Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 2 και 3. Κατασκευάζουμε με τον ίδιο τρόπο και την άλλη γωνία 45°

τοποθετώντας το κέντρο του μοιρογνωμόνιου στο σημείο Β.

●45ο

 5ο βήμα: Οι δύο πλευρές των γωνιών συναντιόνται στο σημείο Γ. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε το

τρίγωνο ΑΒΓ.

Γ

α)

Ποιο είδος τριγώνου κατασκεύασες ως προς τις πλευρές και τις γωνίες του;

……………………………………………………………………………………………………………………

Γ= 180ο- (Α+Β)= 180ο- (45ο+45ο)= 180ο- 90ο= 90ο . Άρα το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ως προς τις γωνίες του.

Το τρίγωνο έχει δύο γωνίες ίσες 45ο, οπότε και τις απέναντι πλευρές του  ίσες. Άρα το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

^ ^ ^

45ο 45ο



Ο Αντρέι σχεδιάζει ένα ισοσκελές τρίγωνο με πλευρές 3 και 5 εκατοστά. Ποιο μπορεί να είναι

το μήκος της τρίτης πλευράς; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

1ο Πρόβλημα
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 Το τρίγωνο που έχει μόνο τις δύο πλευρές του ίσες λέγεται ισοσκελές.

 Αφού ο Αντρέι θέλει να σχεδιάσει ισοσκελές τρίγωνο, 

πρέπει δύο πλευρές του τριγώνου να είναι ίσες. Άρα η 

τρίτη πλευρά θα είναι είτε 3 εκατοστά, είτε 5 εκατοστά. 

α)



Η Δανάη τοποθετεί ισόπλευρα τρίγωνα, όπως φαίνεται στη διπλα-

νή εικόνα. Πόσα ισόπλευρα τρίγωνα χρειάζεται να βάλει στη σειρά,

ώστε το σχήμα που θα σχηματιστεί να έχει περίμετρο 22 εκατοστά;

2ο Πρόβλημα

2 εκ.

2 εκ. 2 εκ. 2 εκ. 2 εκ.

2 εκ.2 εκ.2 εκ.2 εκ.

 Για να ολοκληρωθεί το σχήμα για κάθε νέο τρίγωνο προστίθεται, τελικά, μόνον μία νέα πλευρά. 

1ο

τρίγωνο

2ο

τρίγωνο
3ο

τρίγωνο

4ο

τρίγωνο
5ο

τρίγωνο

6ο

τρίγωνο

7ο

τρίγωνο

8ο

τρίγωνο
9ο

τρίγωνο
 Άρα χρειάζεται να 

βάλει στη σειρά

9 ισόπλευρα τρίγωνα.

 Π = 11 Χ 2 εκ. = 22 εκ.

 Επομένως αφαιρούμε από τα 22 εκ. την περίμετρο του αρχικού τριγώνου 22 – 6 =16 εκ. Τα 16 εκ. είναι το σύνολο από τα μήκη 

των πλευρών που προστέθηκαν, στη συνέχεια, στην περίμετρο (μία κάθε φορά για κάθε τρίγωνο). 

 Επομένως θα χρειαστούν 16 : 2 = 8 τρίγωνα επιπλέον. 

Πλήθος τριγώνων

Περίμετρος
 . 

1
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2

8

3
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6

16

7

18

8

20

9

22

 Επειδή έχουμε και το αρχικό τρίγωνο, στο σύνολο θα χρειαστούμε 9 ισόπλευρα τρίγωνα. 



Να κατασκευάσεις ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές ΑΒ = 4 εκ.,  ΑΓ = 3 εκ. και τη γωνία ΒΑΓ = 65ο.

3ο Πρόβλημα
^

 1ο βήμα: Σχεδιάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ = 4 εκ.

Α Β
4 εκ.

 2ο βήμα: Τοποθετούμε το κέντρο του μοιρογνωμόνιου

στο σημείο Α και την ένδειξη 0 της κλίμακας του μοιρο-

γνωμόνιου πάνω στην πλευρά ΑΒ και προς τα δεξιά.

 3ο βήμα: Βρίσκουμε στην κλίμακα τις 65° και βάζου-

με  μια τελεία. Ενώνουμε την τελεία με το σημείο Α. 

Σχηματίζουμε με τον τρόπο αυτό μια γωνία 65°.

●

65ο

 4ο βήμα: Επάνω στην ευθεία που δημιουργήθηκε (σημείο Α & τελεία) ορίζουμε ένα ευθύγραμμό τμήμα ΑΓ= 3εκ.

 5ο βήμα: Ενώνουμε τα σημεία Β & Γ. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζουμε το  τρίγωνο ΑΒΓ.

●

65ο

Γ



Να κόψεις καλαμάκια στα μήκη που

δείχνει η εικόνα. Μπορείς να χρησιμο-

ποιήσεις περισσότερα από ένα καλα-

μάκια, κάθε μήκους.

α. Να κατασκευάσεις με αυτά ισοσκε-

λή, ισόπλευρα και σκαληνά τρίγωνα.

Να δώσεις παραδείγματα.

Διερεύνηση – Επέκταση

3 εκ. (κόκκινο) 3 εκ. (κόκκινο) 3 εκ. (κόκκινο) Ισόπλευρο

3 εκ. (κόκκινο) 3 εκ. (κόκκινο) 4 εκ. (πορτοκαλί) Ισοσκελές

3 εκ. (κόκκινο) 5 εκ. (πράσινο) 4 εκ. (πορτοκαλί) Σκαληνό

7 εκ. (μπλε) 5 εκ. (πράσινο) 4 εκ. (πορτοκαλί) Σκαληνό



β. Συζητάμε στην τάξη αν

μπορούμε να κατασκευά-

σουμε σκαληνά τρίγωνα με

όλους τους συνδυασμούς

από καλαμάκια. Σε ποιες

περιπτώσεις δεν μπορούμε

να το κάνουμε αυτό και με

ποια μήκη;

Για την κατασκευή σκαληνού τριγώνου πρέπει το καλαμάκι(η πλευρά) να έχει μήκος μικρότερο 

από το άθροισμα των μηκών των άλλων δύο πλευρών & μεγαλύτερο από την διαφορά τους.

Π. χ.  :  Δεν μπορούμε με πλευρές 3, 4 και 9 εκ. ή με πλευρές 3, 4 και 8 εκ. 




