
14ο Λύκειο Περιστερίου

Κριτήριο αξιολόγησης στην ισότητα τριγώνων

Ον/νυμο:..…………………………………………………………………………………………..Ομάδα Α
2020-21

Θέμα Α
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  και στις ίσες πλευρές ΑΒ, ΑΓ παίρνουμε αντίστοιχα

τμήματα 1A AB
3

  , 1AE A
3
  και έστω Μ είναι το μέσο της ΒΓ.

α) Να αποδείξετε ότι τα τμήματα ΒΔ και ΓΕ είναι ίσα. μονάδες 10
β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΕΜ είναι ισοσκελές. μονάδες 20
γ) Προεκτείνουμε τη ΔΕ και προς τα δύο της άκρα κατά ίσα τμήματα ΔΖ και ΕΗ. Να αποδείξετε ότι
 ΔΜΖ ΕΜΗ . μονάδες 20

Θέμα Β
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και οι διχοτόμοι του ΒΔ, ΓΕ που τέμνονται στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
α) ΒΔ = ΓΕ μονάδες 20
β) το τρίγωνο ΒZΓ είναι ισοσκελές. μονάδες 10
γ) ΑΖ μεσοκάθετος του ΔΕ. μονάδες 20



14ο Λύκειο Περιστερίου

Κριτήριο αξιολόγησης στην ισότητα τριγώνων

Ον/νυμο:..…………………………………………………………………………………………..Ομάδα B
2020-21

Θέμα Α
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και οι διχοτόμοι του ΒΔ, ΓΕ που τέμνονται στο Ζ. Να αποδείξετε ότι:
α) ΒΔ = ΓΕ μονάδες 20
β) το τρίγωνο ΒZΓ είναι ισοσκελές. μονάδες 10
γ) ΑΖ μεσοκάθετος του ΔΕ. μονάδες 20

Θέμα B
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ  AB A  και έστω Δ, Ε, Ζ τα μέσα των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΑΓ
αντίστοιχα.
α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές. μονάδες 20
β) Προεκτείνουμε τη ΔΖ και προς τα δύο της άκρα κατά ίσα τμήματα ΔΗ και ΖΘ. Να αποδείξετε ότι:
1)  ΔΕΗ ΖΕΘ και
2) το τρίγωνο ΗΕΘ είναι ισοσκελές.

μονάδες 20 +10
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Ομάδα Α

Θέμα Α
α) Είναι 1A AB

3
  , οπότε 2 AB

3
  και 1AE A

3
  , οπότε 2E A

3
   .

Επειδή ΑΒ = ΑΓ είναι και 2 2AB A
3 3

     .

β) Τα τρίγωνα ΔΒΜ και ΕΜΓ έχουν:
1) ΒΔ = ΕΓ
2)ΒΜ = ΜΓ γιατί το Μ είναι μέσο της ΒΓ
3)  Β Γ βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ.

Λόγω του κριτηρίου ΠΓΠ τα τρίγωνα ΔΒΜ και ΕΜΓ είναι ίσα, οπότε έχουν και ΔΜ = ΜΕ και το τρίγωνο
ΔΜΕ είναι ισοσκελές.

γ) Τα τρίγωνα ΔΖΜ και ΕΜΗ έχουν:
1) ΔΖ = ΕΗ
2) ΔΜ = ΜΕ
3)  ΖΔΜ ΜΕΗ ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών  ΜΔΕ και ΜΕΔ του

ισοσκελούς τριγώνου ΜΔΕ.
Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΔΖΜ και ΕΜΗ είναι ίσα, οπότε έχουν και  ΔΜΖ ΕΜΗ .

Θέμα Β
α) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ έχουν:

1) ΒΓ κοινή πλευρά
2)  Β Γ βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ.
3)  2 2Β Γ ως μισά ίσων γωνιών

Σύμφωνα με το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα, οπότε έχουν και
ΒΔ = ΓΕ.

β) Επειδή  2 2Β Γ , το τρίγωνο ΒΖΓ είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΓ.

γ) Επειδή τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα έχουν και ΒΕ = ΔΓ.
Επειδή ΑΒ = ΑΓ, είναι και ΑΕ = ΑΔ ως διαφορές ίσων τμημάτων.
Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΖΔ έχουν:

1) ΑΕ = ΑΔ
2) ΑΖ κοινή πλευρά
3) ΖΕ = ΖΔ ως διαφορές ίσων τμημάτων (ΓΕ = ΒΔ και ΖΓ = ΒΖ)

Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΠΠ τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΖΔ είναι ίσα οπότε έχουν και
 1 2Α Α .
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΔΕ η ΑΖ είναι διχοτόμος, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του
άρα είναι μεσοκάθετος του ΔΕ
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Ομάδα Β

Θέμα Α

α) Τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ έχουν:
1) ΒΓ κοινή πλευρά
2)  Β Γ βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ.
3)  2 2Β Γ ως μισά ίσων γωνιών

Σύμφωνα με το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα, οπότε έχουν και
ΒΔ = ΓΕ.

β) Επειδή  2 2Β Γ , το τρίγωνο ΒΖΓ είναι ισοσκελές με βάση τη ΒΓ.

γ) Επειδή τα τρίγωνα ΒΔΓ και ΒΕΓ είναι ίσα έχουν και ΒΕ = ΔΓ.
Επειδή ΑΒ = ΑΓ, είναι και ΑΕ = ΑΔ ως διαφορές ίσων τμημάτων.
Τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΖΔ έχουν:

1) ΑΕ = ΑΔ
2) ΑΖ κοινή πλευρά
3) ΖΕ = ΖΔ ως διαφορές ίσων τμημάτων (ΓΕ = ΒΔ και ΖΓ = ΒΖ)

Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΠΠ τα τρίγωνα ΑΕΖ και ΑΖΔ είναι ίσα οπότε έχουν και
 1 2Α Α .
Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΔΕ η ΑΖ είναι διχοτόμος, οπότε είναι ύψος και διάμεσός του
άρα είναι μεσοκάθετος του ΔΕ

Θέμα Β

α) Τα τρίγωνα ΔΒΕ και ΖΕΓ έχουν:
1) ΔΒ = ΖΓ μισά ίσων πλευρών
2) ΒΕ = ΕΓ γιατί το Ε είναι μέσο της ΒΓ
3)  Β Γ βρίσκονται στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ.

Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΔΒΕ και ΖΕΓ είναι ίσα, οπότε
έχουν και ΔΕ = ΕΖ. Επομένως το τρίγωνο ΔΕΖ είναι ισοσκελές.

β1) Τα τρίγωνα ΔΗΕ και ΖΕΘ έχουν:
1) ΔΗ = ΖΘ
2) ΔΕ = ΕΖ
3)  ΗΔΕ ΕΖΘ ως παραπληρωματικές των ίσων γωνιών  ΖΔΕ και ΕΖΔ του

ισοσκελούς τριγώνου ΔΕΖ.
Σύμφωνα με το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΔΗΕ και ΖΕΘ είναι ίσα, οπότε έχουν και  ΔΕΗ ΖΕΘ

β2) Επειδή τα τρίγωνα ΔΗΕ και ΖΕΘ είναι ίσα έχουν και ΗΕ = ΕΘ, οπότε το τρίγωνο ΗΕΘ είναι
ισοσκελές.


