
                                                ΤΕΣΤ ΣΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

1ο ΘΕΜΑ 

Να χαρακτηρίσετε ως «Σωστό» ή «Λάθος» τους παρακάτω ισχυρισμούς: 

α. Η μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, είναι ευθύγραμμο τμήμα που περνάει από το μέσο Μ 

του τμήματος και σχηματίζει ορθή γωνία με αυτό. 

β. Η διχοτόμος μιας γωνίας, είναι ημιευθεία που περιλαμβάνει όλα τα σημεία που ισαπέχουν από τις 

πλευρές της γωνίας. 

γ. Δύο τρίγωνα που έχουν δύο γωνίες τους ίσες μια προς μία και μία αντίστοιχη πλευρά τους ίση , είναι ίσα. 

δ. Όλα τα σημεία του επιπέδου που ισαπέχουν από ένα σταθερό σημείο, σχηματίζουν κύκλο. 

ε. Δύο τρίγωνα που έχουν τρεις γωνίες τους ίσες μία προς μία είναι ίσα. 

στ. Δύο ισοσκελή ορθογώνια τρίγωνα με μία πλευρά τους ίση , είναι ίσα. 

ζ. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο, η διάμεσός του είναι και μεσοκάθετος. 

η. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ , ονομάζουμε Μ και Ν  τα μέσα των δύο πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα. Τα Μ 

και Ν ισαπέχουν από τη βάση ΒΓ.  

θ. Στον ίδιο κύκλο, σε ίσες χορδές αντιστοιχούν ίσα αποστήματα. 

ι. Αν δύο χορδές έχουν αντιστοιχούν σε ίσα τόξα, τότε θα είναι ίσες.                   (30 μονάδες) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Πάνω στις πλευρές μιας γωνίας χΑψ, παίρνουμε όπως βλέπετε στο σχήμα, τα σημεία Β, Γ, Δ , Ε έτσι ώστε 

να ισχύει ΑΒ=ΑΓ, ΑΔ=ΑΕ και 

ονομάζουμε Ζ το σημείο τομής 

των ΒΕ, ΓΔ. Να αποδείξετε ότι: 

α. Τα τρίγωνα ΑΔΓ και ΑΒΕ είναι 

ίσα. 

β. Τα τρίγωνα ΔΒΖ και ΓΖΕ είναι 

ίσα. 

γ. Το τμήμα ΑΖ είναι διχοτόμος 

της γωνίας Α. 

δ. Τα σημεία Δ και Ε ισαπέχουν 

από τις πλευρές ΑΕ και ΑΔ 

αντίστοιχα. 

ε. Η ευθεία πάνω στην οποία 

βρίσκεται το τμήμα ΑΖ είναι μεσοκάθετος των τμημάτων ΒΓ και ΔΕ. 

(50 μονάδες) 

3ο ΘΕΜΑ 

Σε τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ, φέρνουμε τις μεσοκαθέτους των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ, οι οποίες τέμνονται σε 

ένα σημείο Μ. Να δικαιολογήσετε ότι: 

α. Το Μ ανήκει στη μεσοκάθετο της πλευράς ΒΓ. 

β. Αν κατασκευάσουμε κύκλο με κέντρο το Μ και ακτίνα την απόσταση ΑΜ, αυτός θα διέρχεται από τα 

σημεία Β και Γ. 

(20 μονάδες) 


