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Θέματα για Λύση 

1.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ, και έστω Κ,Λ,Μ τα μέσα των πλευρών 
ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ αντίστοιχα.Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισοσκελές. 

2.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ.Προεκτείνουμε την ΑΓ κατά ΓΔ=ΑΓ 
και τη ΓΒ κατά τμήμα ΒΕ=ΓΒ.Να αποδείξετε ότι ΑΕ=ΒΔ. 

3.Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ.Προεκτείνουμε την βάση ΒΓ κατά ίσα 
τμήματα ΒΔ και ΓΕ.Να αποδείξετε ότι: 

α)Το τρίγωνο ΑΔΕ είναι ισοσκελές. 

β)Κάθε σημείο της διχοτόμου της γωνίας ˆΒΑΓ ισαπέχει από τα σημεία Δ και Ε. 

4. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ,και οι διχοτόμοι του ΒΔ και ΓΕ. 

α)Να αποδείξετε ότι ΒΕ=ΓΔ. 

β)Προεκτείνουμε τις πλευρές ΒΑ και ΓΑ κατά ίσα τμήματα ΑΖ και ΑΗ 
αντίστοιχα.Να αποδείξετε ότι ΗΕ=ΖΔ 

5.Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ,με Αβ<ΑΓ.Η μεσοκάθετη της πλευράς ΒΓ τέμνει την ΑΓ στο 
Δ και την προέκταση της ΒΑ στο Ε.Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΒΕΔ και ΓΕΔ 
είναι ίσα. 

6. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ,και Ρ σημείο της διαμέσου ΑΔ.Αν η ΒΡ 
τένμει την ΑΓ στο σημείο Ζ και η ΓΡ την ΑΒ στο Ε,να αποδείξετε ότι: 

α)ΒΡ=ΓΡ. 

β)τα τρίγωνα ΒΕΡ και ΓΖΡ είναι ίσα. 

γ)η ΑΔ είναι κάθετη στην ΕΖ. 

7.Δίνεται οξεία γωνία ˆxOy ,η διχοτόμος της Οδ και τα σημεία Α και Β των Οχ και 

Οy αντίστοιχα,με ΟΑ=ΟΒ.Θεωρούμε επίσης σημείο Μ της Οδ με 
ΟΜ<ΟΑ.Προεκτείνουμε τις ΜΑ και ΜΒ κατά ίσα τμήματα ΑΓ και ΒΔ αντίστοιχα. 

Να αποδείξετε ότι: 

α)το τρίγωνο ΜΓΔ είναι ισοσκελές. 

β) το τρίγωνο ΟΓΔ είναι ισοσκελές. 

γ)τα τρίγωνα ΟΑΓ και ΟΒΔ είναι ίσα. 
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8.Σε τυχαίο τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε την πλευρά ΒΑ κατά τμήμα ΑΔ=ΒΑ και την 
πλευρά ΓΑ κατά τμήμα ΑΕ=ΓΑ. 

α)Να αποδείξετε ότι ΔΕ=ΒΓ. 

β)Προεκτείνουμε την διάμεσο ΒΜ του ΑΒΓ,κατά τμήμα ΜΝ=ΒΜ.Να αποδείξετε ότι 
ΑΝ=ΔΕ. 

9.Δίνεται οξυγώνιο και ισοσκελές τρίγωνοΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ.Στα σημεία Β και Γ 
φέρνουμε αντίστοιχα ευθείες ε και ζ κάθετες στη ΒΓ.Η ε τέμνει την προέκταση της 
ΓΑ στο Δ και η ζ τέμνει την προέκταση της ΒΑ στο Ε. 

α)Να αποδείξετε ότι ΒΔ=ΓΕ. 

β)Αν Μ και Ν τα μέσα των ΑΔ και ΑΕ αντίστοιχα και Κ το σημείο τομής των ΔΝ και    
ΜΕ,να αποδείξετε ότι: 

    ι)τα τρίγωνα ΔΜΝ και ΕΝΚ είναι ίσα. 

   ιι)η ευθεία ΑΚ είναι μεσοκάθετη της ΒΓ 

10.Δίνεται οξυγώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ,και έστω Μ το μέσο της 
ΒΓ.Από το Μ φέρνουμε ευθεία κάθετη στην ΑΓ,που τέμνει την ΑΓ στο Δ και την 
προέκταση της ΑΒ στο Ε.Επίσης από το Μ  φέρνουμε ευθεία κάθετη στην ΑΒ,που 
τέμνει την ΑΒ στο Ζ και την προέκταση της ΑΓ στο Η.Να αποδείξετε ότι: 

α)τα τρίγωνα ΑΖΗ και ΑΔΕ είναι ίσα. 

β)το τρίγωνο ΜΕΗ είναι ισοσκελές. 

11.Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ και η διχοτόμος του ΑΔ.Φέρνουμε τη BE AΔ^ ,η 
οποία τέμνει την  ΑΓ στο Ζ.Να αποδείξετε ότι: 

α)ΑΒ=ΑΖ 

β)το τρίγωνο ΒΔΖ είναι ισοσκελές. 

12. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ,με ΑΒ=ΑΓ.Προεκτείνουμε τη ΒΓ κατά ίσα 
τμήματα ΒΔ και ΓΕ.Φέρνουμε τις ΔΖ ΑΒ και ΕΗ ΑΓ^ ^ . 

Να αποδείξετε ότι: 

α)ΜΔ=ΜΕ 

β)τα σημεία Ζ και Η ισαπέχουν απο την ΒΓ. 

γ)τα τρίγωνα ΑΔΖ και ΑΕΗ είναι ίσα. 
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