
1 Ισότητα τριγώνων

Στο παρών φυλλάδιο θα παρουσιαστούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των ασκήσεων που συναντώνται στο

κεφάλαιο της ισότητας τριγώνων. Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να διατυπώσει μία στείρα μεθοδολογία αλλά

κυρίως να δομήσει μία ορθότερη προσέγγιση των γεωμετρικών προβλημάτων του κεφαλαίου. Πριν αρχίσει η

ανάγνωση καλό είναι να έχουμε κάνει μία πολύ καλή επανάληψη της θεωρίας.

1. Στην παράγραφο της ισότητας των τριγώνων πάντα μας έδινε σαν δεδομένα μέσω της εκφώνησης:

(αʹ) ΄Ενα σχήμα το οποίο αποτελούταν από δύο ή περισσότερα τρίγωνα (Σχήμα 1) ή ένα σχήμα όπου

μπορούσαμε να δημιουργήσουμε εμείς δύο ή περισσότερα τρίγωνα (Σχήμα 2,3).

(βʹ) Ευθύγραμμα τμήματα τα οποία είναι ίσα. Το δεδομένο αυτό μπορούσε να προκύψει είτε άμεσα, δη-

λαδή να το λέει η εκφώνηση (Σχήμα 1, σου δίνει ΒΔ=ΓΕ), είτε έμμεσα, δηλαδή να προκύπτει

από τα συμφραζόμενα, όπως π.χ στο Σχήμα 1 μας λέει ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές οπότε

αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ΑΔ=ΑΕ. ΄Αλλες συχνές διατυπώσεις που σημαίνουν ίσα ευθύγραμμα

τμήματα είναι να μας δίνεται μία πλευρά και το μέσο της, ή η μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου

τμήματος, κ.λ.π ...

(γʹ) ΄Ισες γωνίες Τις γωνίες πάλι μπορούσε να μας τις δώσει είτε άμεσα μέσω της εκφώνησης ή να

είναι σημειωμένες στο σχήμα, είτε έμμεσα όπως στην περίπτωση της ΄Ασκησης 1 όπου επειδή το

τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές αμέσως συμπεραίνουμε ότι η γωνία Α∆̂Ε είναι ίση με την ΑÊΔ

2. Στην παράγραφο της ισότητας των τριγώνων πάντα μας ζητούσε σαν ζητούμενα να αποδείξουμε:

(αʹ) ΄Οτι δύο τρίγωνα είναι ίσα.

(βʹ) ΄Οτι δύο γωνίες είναι ίσες. ΄Εμμεσα μπορεί να το ζητήσει ως ῾ἁπόδειξε μου το ευθύγραμμο

τμήμα είναι διχοτόμος κάποιας γωνίας᾿᾿.

(γʹ) ΄Οτι δύο ευθύγραμμα τμήματα είναι ίσα. Αυτό μπορεί να το ζητούσε είτε άμεσα, είτε

έμμεσα λέγοντας μας ῾῾να αποδείξεις ότι ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές᾿᾿, ή ότι ῾῾ένα ευθύγραμμο

τμήμα αποτελεί τη μεσοκάθετο μιας πλευράς᾿᾿, ή ότι ῾῾δύο σημεία ισαπέχουν από κάποια ευθύγραμμα

τμήματα᾿᾿, ή ότι ῾῾ένα σημείο αποτελεί το μέσο κάποιας πλευράς᾿᾿, ή ῾῾ένα τρίγωνο είναι ισόπλευρο᾿᾿,

κ.ο.κ ...

Στα παρακάτω λυμένα παραδείγματα θα αναλυθεί πως δουλεύουμε την ισότητα τριγώνων.

1.1 ΄Ασκηση 1

Το τρίγωνο 4 ΑΔΕ είναι ισοσκελές και ΒΔ=ΓΕ. Να αποδείξετε ότι:

1. Α∆̂Β= ΑÊΓ

2. Το τρίγωνο 4ΑΒΓ είναι ισοσκελές

ΛΥΣΗ:

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙ-

ΝΑΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Από τα δεδομένα ξέρουμε ότι το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές άρα ΑΔ=ΒΕ και Α∆̂Ε= ΑÊΔ.

• Από την ισότητα των γωνιών βάση του ισοσκελούς τριγώνου συμπεραίνουμε ότι και οι παραπληρωματικές
θα είναι ίσες.Επίσης μας δίνει ΒΔ=ΓΕ, δηλαδή
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Σχήμα 1

(αʹ) Το ΑΔΕ είναι ισοσκελές και ΒΔ=ΓΕ και πρέπει να

δείξουμε ότι η γωνία Α∆̂Β είναι ίση με την ΑÊΓ

καθώς και ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές

(βʹ) Το πρόβλημα αφού έχουμε σημειώσει τα δεδομένα

→ Α∆̂Β=1800
-Α∆̂Ε

→ ΑÊΓ=1800
-ΑÊΔ

΄Αρα Α∆̂Β=ΑÊΓ

1. Σημειώνοντας τα δεδομένα στο σχήμα παίρνουμε την εικόνα (β΄). Μόνο από τα σημειωμένα δεδο-

μένα και πριν δούμε τα ερωτήματα μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα ασχοληθούμε με τα τρίγωνα

ΑΒΔ και ΑΓΕ. Τα τρίγωνα αυτά είναι ίσα από το κριτήριο Π-Γ-Π καθώς

→ ΑΔ=ΑΓ επειδή το ΑΔΕ είναι ισοσκελές

→ Α∆̂Β=ΑÊΓ ως παραπληρωματικές ίσων γωνιών.

→ ΒΔ=ΕΓ από εκφώνηση

Αφού τα τρίγωνα είναι ίσα έπεται:

→ Β∆̂Δ=Γ∆̂Ε

→ ΔB̂Α=ΕΓ̂Α

→ ΑΒ=ΑΓ

2. Επειδή τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΕ είναι ίσα έπεται ΑΒ=ΑΓ οπότε το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

Από το παραπάνω πρόβλημα αποκομίσαμε δύο πολύ βασικά συμπεράσματα:

→ Πρέπει πάντα να σημειώνονται τα δεδομένα στο σχήμα

→ Πρέπει πάντα να αναλύεται το αποτέλεσμα της ισότητας τριγώνων καθώς προκύπτουν δεδομένα που

απαντάνε ή βοηθάνε να απαντήσουμε παρακάτω ερωτήματα.
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1.1.1 Συμβουλές για προβλήματα με κύκλους

Για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα ισότητα τριγώνων που περιλαμβάνει κύκλο χρειάζεται να ξέρουμε κάποια

βασική θεωρία των κύκλων που διδαχτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα

θεωρητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου

1. Αν τα ευθύγραμμα τμήματα που εξετάζουμε αποτελούν ακτίνες του ίδιου κύκλου, τότε είναι ίσα

2. Αν οι εγγεγραμμένες ή επίκεντρες γωνίες που εξετάζουμε βαίνουν στο ίδιο τόξο τότε είναι ίσες , διότι

γωνίες που βαίνουν στο ίδιο ή σε ίσα τόξα είναι ίσες.

3. Αν κάποια εγγεγραμμένη γωνία βαίνει σε ημικύκλιο τότε είναι ορθή.

4. Το ίχνος τους αποστήματος στη χορδή (δηλαδή της απόστασης του κέντρου από τη χορδή) είναι το

μέσο της χορδής.

5. Η εφαπτομένη και η ακτίνα ενός κύκλου τέμνονται κάθετα στο σημείο επαφής.

1.2 ΄Ασκηση 2

Στο διπλανό σχήμα τα σημεία Κ,Λ είναι τα κέντρα των κύκλων. Να αποδείξετε ότι η

ΚΛ είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ

Σχήμα 2

(αʹ) Τα Κ,Λ είναι τα κέντρα των δύο κύκλων και πρέπει να

δείξουμε ότι η ΚΛ είναι μεσοκάθετος του ΑΒ

(βʹ) Το σχήμα με ζωγραφισμένα τα ΚΑ,ΚΒ,ΛΑ,ΛΒ και ση-

μειωμένα τα δεδομένα

ΛΥΣΗ:

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙ-

ΝΑΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κοιτάζοντας το σχήμα της εκφώνησης μπορεί να μας παραξενεύει ότι βρίσκεται στο κεφάλαιο της ισότητας

τριγώνων καθώς δεν υπάρχει κανένα τρίγωνο σχεδιασμένο. Σε τέτοιες ασκήσεις μπορεί να χρειαστεί να

σχεδιάσουμε μόνοι μας κάποια επιπλέον ευθύγραμμα τμήματα ώστε να σχηματιστούν τρίγωνα. Στους κύκλους

συνήθως σχεδιάζουμε ακτίνες.
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• Το ζητούμενο και η φράση κλειδί στη συγκεκριμένη άσκηση είναι ότι η ΚΛ είναι μεσοκάθετος

του ΑΒ. Από δω και πέρα κρινόμαστε πόσο καλά γνωρίζουμε και έχουμε κατανοήσει τη θεωρία. Το

βιβλίο ορίζει τη μεσοκάθετο ενός ευθυγράμμου τμήματος σαν την ευθεία διέρχεται από το

μέσο του ευθυγράμμου τμήματος και είναι κάθετη σε αυτό.

• Επίσης σύμφωνα με τη θεωρία κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα του

ευθυγράμμου τμήματος. Το τελευταίο αποτελεί το κλειδί στη λύση του προβλήματος. Αφού κάθε

σημείο της μεσοκαθέτου ισαπέχει από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος αν δείξουμε ότι ΚΑ=ΚΒ

και ΛΑ=ΛΒ τότε σίγουρα η ΚΛ θα είναι η μεσοκάθετος, καθώς από δύο σημεία ορίζεται μία μοναδική

ευθεία.

• ΄Αρα το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνουμε είναι να ζωγραφίσουμε τα ΚΑ, ΚΒ, ΛΑ, ΛΒ. Αν πα-
ρατηρήσουμε λίγο τα παραπάνω ευθύγραμμα τμήματα θα δούμε ότι τα ΚΑ, ΚΒ αποτελούν ακτίνες του

μεγάλου κύκλου και τα ΛΑ, ΛΒ ακτίνες του μικρού. Σημειώνοντας τα δεδομένα πλέον πάνω στα σχήμα

μου και έχω την εικόνα (β΄)

• Από την εικόνα (β΄) πλέον φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσω τα τρίγωνα ΚΑΛ και ΚΒΛ. Τα τρίγωνα από
Π-Π-Π είναι ίσα γιατί:

→ ΚΑ=ΚΒ ως ακτίνες του κύκλου με κέντρο το Κ.

→ ΛΑ=ΛΒ ς ακτίνες του κύκλου με κέντρο το Λ.

→ ΑΒ κοινή

• Από ΚΑ=ΚΒ έπεται ότι το σημείο Κ ισαπέχει από τα άκρα του τμήματος ΑΒ. Ακόμη ΛΑ=ΛΒ οπότε
και το σημείο Λ ισαπέχει από τα άκρα του ΑΒ. Επειδή από δύο σημεία ορίζεται μοναδική ευθεία έπεται

ότι ΚΛ μεσοκάθετος του ΑΒ.

Από το παραπάνω πρόβλημα αποκομίσαμε μερικά πολύ βασικά συμπεράσματα:

→ Για να αποδείξουμε ότι μία ευθεία αποτελεί μεσοκάθετο ευθύγραμμου τμήματος δεν χρειάζεται αναγκα-

στικά να δείξουμε καθετότητα, άρα να λύσουμε το πρόβλημα δια μέσου γωνιών. Μπορούμε να δείξουμε

ότι κάποιο ή κάποια σημεία της μεσοκαθέτου ισαπέχουν από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος, δηλαδή

μπορούμε να λύσουμε την άσκηση δια μέσου ισότητας ευθυγράμμων τμημάτων

→ ΄Οταν μία άσκηση δεν μας παρέχει δεδομένα ίσως χρειαστεί να αναλύσουμε το ζητούμενο για να βρούμε

πως θα τη λύσουμε, όπως εδώ που αναλύσαμε τις ιδιότητες της μεσοκαθέτου.

→ Στου κύκλους πολύ συχνά μέσα στο σχήμα μπορεί να πρέπει να εμφανίσουμε κάποια τρίγωνα προκειμένου

να λύσουμε την άσκηση. Τα δύο σχήματα που σχεδιάζουμε συνήθως για το πετύχουμε αυτό είναι ακτίνες

ή χορδές του κύκλου και σπανιότερα το απόστημα χορδής.

1.3 ΄Ασκηση 3

α) Στο σχήμα είναι ΟΜ⊥ΑΒ. Να αποδείξετε ότι τι Μ είναι μέσο του ΑΒ.

ΛΥΣΗ:

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝοΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙ-

ΝΑΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣοΥΜΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• ΄Οπως στην προηγούμενη άσκηση έτσι και σε αυτή χρειάζεται να αποδείξουμε ισότητα ευθυγράμμων
τμημάτων, δηλαδή να δείξουμε ότι ΜΑ=ΜΒ. ΄Οπως είπαμε και στην εισαγωγή η ισότητα ευθυγράμμων

τμημάτων μπορεί να αποδειχθεί μέσω της ισότητας τριγώνων.
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Σχήμα 3

(αʹ) Το ΟΜ ⊥ ΑΒ (βʹ) Το σχήμα με ζωγραφισμένα τα ΟΑ,ΟΒ και σημειωμένα

τα δεδομένα

• Κοιτάζοντας το σχήμα κατανοούμε ότι για να φτιάξουμε δύο τρίγωνα που θα είναι ίσα το λογικό θα είναι
να φτιάξουμε τα ευθύγραμμα τμήματα ΟΑ,ΟΒ καθώς έτσι πρώτον θα δημιουργήσω δύο τρίγωνα που θα

περιέχουν το ζητούμενο (ΜΑ=ΜΒ) και δεύτερον ΟΑ=ΟΒ ως ακτίνες του ίδιου κύκλου.

• Επίσης επειδή τα τρίγωνα ΑΟΜ και ΒΟΜ είναι ορθογώνια χρειαζόμαστε είτε δύο ζεύγη αντίστοιχων
πλευρών να είναι ίσες, είτε ένα ζεύγος πλευρών και ένα ζεύγος γωνιών να είναι ίσα.

• Τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΜ και ΟΒΜ είναι ίσα γιατί

→ ΟΑ=ΟΒ ως ακτίνες κύκλου

→ ΟΜ κοινή

• ΄Αρα από κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων έπεται:

→ ΜΑ=ΜΒ

→ OÂM= OB̂M

→ AÔM=BÔM

• Αφού ΜΑ=ΜΒ έπεται ότι το Μ είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ

β) Στο παρακάτω σχήμα ο μικρός κύκλος έχει διάμετρο την ακτίνα ΟΑ του μεγάλου

κύκλου. Αν ΑΒ είναι τυχαία χορδή του μεγάλου κύκλου που τέμνει τον μικρό κύκλο

στο Μ, να αποδείξετε ότι ΜΑ=ΜΒ

ΛΥΣΗ:

• Για να αποδείξουμε ότι ΜΑ=ΜΒ σκεφτόμαστε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δύο τρίγωνα το που το
ένα να περιέχει το ΜΑ και το άλλο το ΜΒ.

• Επειδή η μία ακτίνα ΟΑ είναι ήδη χαραγμένη σκεφτόμαστε να τραβήξουμε και την άλλη, την ΟΒ και έτσι
θα έχουμε ΟΑ=ΟΒ.
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Σχήμα 4

(αʹ) Το ΟΑ είναι η διάμετρο του μικρού κύκλου και ή ακτίνα

του μεγάλου.

(βʹ) Το σχήμα με ζωγραφισμένα τα ΟΑ,ΟΒ,ΟΜ και σημειω-

μένα τα δεδομένα

• Παρατηρούμε ότι έχουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο ΟΑΒ που αν τραβήξουμε και το ΟΜ θα χωριστεί στα
δύο και θα έχουμε τα δύο τρίγωνα ΟΑΜ και ΟΒΜ.

• Το κόλπο σε αυτήν την άσκηση είναι να δούμε ότι η γωνία ΑM̂Ο βαίνει σε ημικύκλιο (στον μικρό κύκλο)
και άρα θα είναι ορθή.

• Τα ορθογώνια τρίγωνα ΟΑΜ και ΟΒΜ είναι ίσα γιατί

→ ΟΑ=ΟΒ ως ακτίνες του μεγάλου κύκλου

→ ΟΜ κοινή

• ΄Αρα από κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων έπεται:

→ ΜΑ=ΜΒ

→ ΟÂΜ=ΟB̂Μ

→ ΑÔΜ=ΒÔΜ

• Αφού ΜΑ=ΜΒ έπεται ότι το Μ είναι το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ

Σημειώσεις:

1. Το ΟΜ λέγεται απόστημα και ορίζεται ώς η απόσταση του κένρου ενός κύκλου από τη χορδή του

2. Γενικά για να βρούμε την απόσταση σημείου από ευθεία πηγαίνουμε στο σημείο και από το σημείο

φέρνουμε κάθετη στην ευθεία.
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1.4 ΄Ασκηση 4

Στο σχήμα οι δύο κύκλοι έχουν το ίδιο κέντρο (ομόκεντροι). Να δείξετε ότι:

α) ΑΒ=ΑΓ

β) Η ημιευθεία ΑΟ διχοτομέι την γωνία Â,
γ) ΑΟ⊥ΒΓ

Σχήμα 5

(αʹ) Δύο ομόκεντροι κύκλοι και οι εφαπτόμενες ΑΒ, ΑΓ.
(βʹ) Το σχήμα με ζωγραφισμένα τα ΟΑ,ΟΔ,ΟΕ και σημειω-

μένα τα δεδομένα

ΛΥΣΗ:

• α) Η άσκηση αυτή είναι λίγο δύσκολη γιατί χρειάζεται παλιές γνώσεις. Αυτό που πρέπει να παρατη-
ρήσουμε είναι πως τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ και ΑΓ εφάπτονται στο μικρό κύκλο στα σημεία Δ και

Ε.

• ΄Επειτα να θυμηθούμε ότι οι ακτίνες του κύκλου με τις εφαπτόμενες στα σημεία επαφής

τέμνονται κάθετα.

• Αν θυμηθούμε αυτή την ιδιότητα των εφαπτόμενων μετά συνεχίζουμε με συνηθισμένες κινήσεις, δηλαδή
σχεδιάζουμε τις ακτίνες του μικρού κύκλου ΟΔ, ΟΕ.

• ΄Υστερα αντιλαμβανόμαστε ότι για να δημιουργηθούν δύο τρίγωνα πρέπει να φέρουμε την ΑΟ

• Τα ορθογώνια τρίγωνα ΑΔΟ και ΑΕΟ είναι ίσα γιατί:

→ ΟΔ=ΟΕ ως ακτίνες του μικρού κύκλου

→ ΑΟ κοινή

Από την ισότητα των τριγώνων έπεται:

→ ΑΔ=ΑΕ

→ ∆ÂO = EÂO
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→ ∆ÔA = EÔA

• Επειδή όμως το ΑΔ και το ΑΕ είναι αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, έπεται ότι τα Δ
και Ε είναι τα μέσα των ΑΒ και ΑΓ, δηλαδή ΑΔ=ΔΒ και ΑΕ=ΕΓ.

• ΄Αρα το ΑΒ=ΑΓ ως άθροισμα ίσων τμημάτων.

AB = A∆ + ∆B = 2A∆ = 2AE = AE + AE = AE + EΓ = AΓ

• β) Το ερώτημα αποδεικνύεται με δύο τρόπους. Από το (α) διότι αφού ΑΔΟ=ΑΟΕ τότε και ΔÂΟ=ΕÂΟ,
άρα η ΑΟ διχοτόμος της γωνίας Â.

• Αλλιώς μπορούμε να επικαλεστούμε την θεωρία για τις διχοτόμους που λέει ότι κάθε σημείο της

διχοτόμου ισαπέχει από τις πλευρές και να πούμε ότι:

→ Επειδή ΟΔ=ΟΕ, δηλαδή το Ο ισαπέχει από τις πλευρές τι γωνίας Â και

→ ΑΕ=ΑΔ, δηλαδή και το Α ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας Â,

→ τότε η μοναδική ευθεία που ορίζεται από τα σημεία Α,Ο τα οποία αποτελούν σημεία που ισαπέχουν

από της πλευρές της γωνίας Â είνα η διχοτμός ΑΟ

Σχήμα 6

(αʹ) Δύο ομόκεντροι κύκλοι και οι εφαπτόμενες ΑΒ, ΑΓ.
(βʹ) Το σχήμα με ζωγραφισμένα τα ΟΑ,ΟΔ,ΟΕ, ΑΒ, ΑΚ

και σημειωμένα τα δεδομένα

• γ) Στο σχήμα 6(β΄) παρατηρούμε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ένα ισοσκελές τρίγωνο σύμφωνα με το
ερώτημα (α).

• Επίσης από το ερώτημα (β) η ΑΟ είναι διχοτόμος της γωνίας Â που αποτελεί την κορυφή του ισοσκελούς
τριγώνου ΑΒΓ.

• Σύμφωνα με τη θεωρία ξέρουμε ότι η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής ενός ισοσκελούς

τριγώνου αποτελεί ταυτόχρονα ύψος και διάμεσο της βάσης του τριγώνου. .
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• Καταλήγουμε ότι τα σημεία Α, Ο και Κ είναι συνευθειακά.

• ΄Αρα η ΑΚ ως ύψος είναι κάθετη στην βάση ΑΒ του τριγώνου, οπότε έπεται και ΑΟ ⊥ ΑΒ.

1.5 ΄Ασκηση 5

Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ και οι διάμεσοι που τέμνονται στο Σ. Να

αποδείξετε ότι:

α) τα τρίγωνα ΣΒΝ και ΣΓΜ είναι ίσα

β) ΑΣ ⊥ ΒΓ

Σχήμα 7

(αʹ) ΄Ενα ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ και οι διάμεσοι ΒΜ, ΓΝ

που τέμνονται στο Σ.

(βʹ) Το σχήμα με σημειωμένα τα δεδομένα

ΛΥΣΗ:

• Επειδή το τρίγωνο είναι ισοσκελές το ΑΒ=ΑΓ και ΑΝ=ΝΝ=ΑΜ=ΓΜ, τα οποία είναι σημειωμένα και
στο σχήμα. Η άσκηση μας ζητάει να δείξουμε ότι τα τρίγωνα ΣΒΝ και ΣΓΜ είναι ίσα. Αν κοιτάξουμε

τα δό τρίγωνα στο σχήμα θα δούμε ότι πέρα από το γεγονός ότι ΒΝ=ΜΓ και Σ̂1= Σ̂2 ως κατακορυφήν

δεν έχουμε τίποτα άλλο στα χέρια μας. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

• Κοιτάμε τα υπόλοιπα στοιχεία των δύο υπό εξέταση τριγώνων. Τα ζεύγη των αντιστοίχων πλευρών και
γωνιών που σχηματίζονται είναι τα εξής:

1) ΒΣ με ΓΣ

2) ΣΝ με ΣΜ

3) ΒN̂Σ με ΓM̂Σ

4) ΝB̂Σ με ΜΓ̂Σ

• Το ιδανικό λοιπόν θα ήταν να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι κάποια από αυτά τα ζεύγη είναι ίσα. Για
να γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάζουμε αν κάποιο ή κάποια αυτά τα ζεύγη βρίσκονται.
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Σχήμα 8

(αʹ) Το τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΓΝ σχεδιασμένα ξεχωριστά (βʹ) Το τρίγωνα ΒΓΝ και ΒΓΜ σχεδιασμένα ξεχωριστά

• Για παράδειγμα το ζεύγος (4) βρίσκεται στα τρίγωνα ΑΒΜ και ΑΓΝ (Σχήμα 7(α΄) ) για τα οποία ξέρω
ότι ΑΒ=ΑΓ, ΑΜ=ΑΝ και Â κοινή. Οπότε από Π-Γ-Π τα τρίγωνα θα είναι ίσα από το οποίο έπεται ότι

ΝB̂Σ=ΜΓ̂Σ.

• Με το ίδιο σκεπτικό παρατηρώντας το σχήμα 7.(α΄), βλέπουμε ότι το ζεύγος (3) βρίσκεται στα τρίγωνα
ΒΓΝ και ΒΓΜ τα οποία φαίνονται στο Σχήμα 8.(β΄). Τα τρίγωνα ΒΓΝ και ΒΓΜ είναι ίσα καθώς ΒΓ

κοινή ΜΓ=ΝΒ και B̂ = Γ̂, ως γωνίες βάσης ισοσκελούς τριγώνου άρα έπεται ότι ΒN̂Σ = ΓM̂Σ.

• Γυρίζοντας στο αρχικό ερώτημα βλέπουμε ότι για τα τρίγωνα ΒΣΜ και ΓΣΜ πλέον γνωρίζουμε ότι
ΒΝ=ΓΜ, ΝB̂Σ=ΜΓ̂Σ και ΒN̂Σ = ΓM̂Σ. ΄Αρα από το Γ-Π-Γ έπεται ότι τα δύο τρίγωνα είναι ίσα. Τα
επιπλέον δεδομένα που παίρνουμε από αυτήν την ισότητα είναι ότι ΒΣ=ΒΓ και ΣΝ=ΣΜ.

Σημείωση: Πάντα όταν αποδεικνύεις μία ισότητα τριγώνων δες ποια δεδομένα επιπλέον πήρες
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Σχήμα 9

(αʹ) Το σχήμα με σημειωμένα τα δεδομένα
(βʹ) Το σχήμα με σημειωμένα τα καινούργια δεδομένα που

προέκυψαν από το ερώτημα α)

• β) Επειδή είμαστε σε ισοσκελές τρίγωνα αν αποδείξουμε ότι η ΑΣ είναι διχοτόμος της κορυφή του
τριγώνου ή διάμεσος της βάσης τότε τελείωσε το ερώτημα, καθώς από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι το

ύψος, η διάμεσος και η διχοτόμος που φέρνω από την κορυφή ενός ισοσκελούς τριγώνου ταυτίζονται.

• Λόγω του πρώτου ερωτήματος γνωρίζω ότι ΣΝ=ΣΜ άρα επιλέγω να ασχοληθώ με τα τρίγωνα ΑΣΝ και
ΑΣΜ διότι περιέχουν και την γωνία Â και πολλά δεδομένα. Συγκεκριμένα τα τρίγωνα ΑΣΝ και ΑΣΜ

είναι ίσα επειδή ΣΝ=ΣΜ, ΑΝ=ΑΜ και ΑΣ κοινή. ΄Αρα από κριτήριο ισότητας Π-Π-Π έπεται Â1 = Â2,

δηλαδή ΑΣ διχοτόμος της κορυφής Α άρα και ύψος και της βάσης.

1.6 ΄Ασκηση 6

΄Εστω μία γωνία Ô και ΟΜ η διχοτόμος της. Αν ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ, να δείξετε ότι

τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΓΔ είναι ίσα.

Σχήμα 10

(αʹ) Η γωνία Ô με τη διχοτόμο της ΟΜ (βʹ) Το σχήμα με σημειωμένα τα δεδομένα
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ΛΥΣΗ:

• Επειδή ΟΑ=ΟΓ και ΟΔ=ΟΒ, τότε

→ ΓΔ=ΟΔ-ΟΓ

→ ΑΒ=ΟΒ-ΟΑ

→ ΄Ομως ΟΒ=ΟΔ και ΟΑ=ΟΓ από εκφώνηση οπότε ΑΒ=ΟΔ-ΟΓ.

– ΄Αρα ΑΒ=ΓΔ ώς διαφορές ίσων ευθυγράμμων τμημάτων.

• Η άσκηση θέλει να αποδείξουμε ότι τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΓΔ είναι ίσα. Αν κοιτάξουμε τα ζητούμενα
τρίγωνα θα δούμε ότι από τα δεδομένα το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ΓΔ=ΑΒ. Τα δεδομένα δεν μας

δίνουν πληροφορίες για τα υπόλοιπα δύο ζεύγη πλευρών και τα τρία ζεύγη γωνιών:

1)ΓΜ με ΑΜ

2)ΔΜ με ΒΜ

3)ΔM̂Γ με ΒM̂Α

4)Μ∆̂Γ με ΜB̂Α

5)ΜΓ̂Δ με ΜÂ Β
Στην ουσία θα ακολουθήσουμε την λογική και του προηγούμενο παραδείγματος που είναι η λογική

που ακολουθούμε γενικότερα σε γεωμετρικές ασκήσεις στις οποίες τα δεδομένα δεν επαρκούν για να

αποδείξουμε απευθείας το ζητούμενο.

• Αν παρατηρήσουμε λίγο το σχήμα θα δούμε ότι το πρώτο ζεύγος ΓΜ με ΑΜ βρίσκεται στα τρίγωνα
ΓΟΜ και ΑΟΜ για τα οποία έχουμε αρκετά δεδομένα.

• Τα τρίγωνα λοιπόν ΓΟΜ ΑΟΜ είναι ίσα σύμφωνα με το κριτήριο Π-Γ-Π γιατί

→ ΟΓ=ΟΑ από τα δεδομένα

→ ΟΜ κοινή και

→ Ô1 = Ô1 = φ, επειδή η ΟΜ αποτελεί διχοτόμο της γωνίας Ô.

Από την ισότητα των παραπάνω τριγώνων λαμβάνουμε το ένα στοιχείο που μας λείπει, δηλαδή ότι

ΓΜ=ΑΜ.

• Στηριζόμενοι πάλι στο σχήμα βλέπουμε ότι και το δεύτερο ζεύγος πλευρών ΔΜ και ΒΜ υπάρχει στα
τρίγωνα ΔΟΜ και ΒΟμ. Επίσης Ô1 = Ô1 = φ, επειδή η ΟΜ αποτελεί διχοτόμο της γωνίας Ô.

• Τα τρίγωνα ΔΟΜ και ΒΟΜ είναι ίσα σύμφωνα με το κριτήριο Π-Γ-Π διότι:

→ ΟΔ=ΟΒ από την εκφώνηση

→ ΟΜ είναι κοινή και

→ Ô1 = Ô1 = φ, επειδή η ΟΜ αποτελεί διχοτόμο της γωνίας Ô.

΄Αρα από αυτή την ισότητα πήραμε το τελευταίο στοιχείο που μας έλειπε, δηλαδή ΜΔ=ΜΒ.

• Πλέον αν συνδυάσουμε τα τρία πράγματα που έχουμε στα χέρια μας η άσκηση έχει λυθεί. Από την
ανάλυση των δεδομένων της εκφώνησης βρήκαμε ότι ΓΔ=ΑΒ ως διαφορές ίσων ευθυγράμμων τμημάτων.

• Από τη σύγκριση των τριγώνων ΓΟΜ και ΑΟΜ αποδείξαμε ότι ΓΜ=ΑΜ και από την ισότητα των
τριγώνων ΔΟΜ και ΒΟΜ βρήκαμε ότι ΔΜ=ΒΜ. ΄Αρα πλέον από το κριτήριο Π-Π-Π βλέπουμε ότι τα

δύο τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΓΔ είναι ίσα.
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Το παράδειγμα αυτό αλλά και το προηγούμενο αποτελούν μια κλασσική περίπτωση άσκησης που θεωρείται

῾῾δύσκολη᾿᾿ Τι χωρίζει όμως μια εύκολη από μία δύσκολη άσκηση; Αν η εκφώνηση της άσκησης ήταν ως εξής

:

΄Εστω μία γωνία Ô και ΟΜ η διχοτόμος της. Αν ΟΑ=ΟΓ και ΟΒ=ΟΔ, να δείξετε

ότι:

1) τα τρίγωνα ΓΟΜ και ΑΟΜ είναι ίσα

2) τα τρίγωνα ΔΟΜ και ΒΟΜ είναι ίσα

3) τα τρίγωνα ΜΑΒ και ΜΓΔ είναι ίσα

Θα θεωρούσαμε την άσκηση το ίδιο δύσκολη; Η απάντηση είναι μάλλον όχι. ΄Αρα αυτό που χωρίζει μία

εύκολη άσκηση από μία δύσκολή είναι ότι η εύκολη άσκηση μέσω των υποερωτημάτων της μας καθοδηγεί

για να λύσουμε ένα δύσκολο ερώτημα ενώ η δύσκολη άσκηση μας ζητάει να το σκεφτούμε εμείς. Μπορεί

να φαντάζει στην αρχή ῾῾βουνό᾿᾿ αλλά είδαμε ότι με μία συστηματική μελέτη του σχήματος και προφανώς με

προσωπικό κόπο μέσω της εξάσκησης όλοι μας μπορούμε να φτάσουμε να λύνουμε δύσκολες ασκήσεις.

Μαθηματικός-Φυσικός:

Προκόπου-Χουλιάρα-Μαρία-Ιωάννα
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