
1.1 Ισότητα τριγώνων 
 

Τι θα μάθουμε: 
 Τα κύρια στοιχεία τριγώνου 
 Τα δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου 
 Τα είδη τριγώνου 
 Τα κριτήρια ισότητας τριγώνων 
 Τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων 

 
Μαθαίνουμε: 

 
(1) Ποια ονομάζονται κύρια στοιχεία τριγώνου; 

Κύρια στοιχεία τριγώνου ονομάζονται οι πλευρές και οι γωνίες του 
 
(2) Με τι ισούται το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου; 

Το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ισούται με ο180 . 

 

(3) Ποια γωνία λέγεται περιεχόμενη γωνία; 
Περιεχόμενη γωνία λέγεται η γωνία του τριγώνου που περιέχεται μεταξύ δύο πλευρών. 
 

(4) Ποιες γωνίες λέγονται προσκείμενες; 
Προσκείμενες γωνίες λέγονται οι γωνίες του τριγώνου που έχουν κορυφές τα άκρα μιας 

πλευράς. 
 
(5) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται οξυγώνιο; 

Οξυγώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις γωνίες του οξείες. 
 
(6) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται αμβλυγώνιο; 

Αμβλυγώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που έχει μια γωνία αμβλεία. 
 

(7) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται ορθογώνιο; 
Ορθογώνιο ονομάζεται το τρίγωνο που έχει μια γωνία ορθή. 
 

(8) Ποια πλευρά ορθογωνίου τριγώνου ονομάζεται υποτείνουσα; 
Υποτείνουσα ονομάζεται η πλευρά του ορθογωνίου τριγώνου που βρίσκεται απέναντι από 

την ορθή γωνία. 
 
(9) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται σκαληνό; 

Σκαληνό ονομάζεται το τρίγωνο που έχει και τις τρεις πλευρές του άνισες. 
 
(10) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται ισοσκελές; 

Ισοσκελές ονομάζεται το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές ίσες. 
 

(11) Ποιο τρίγωνο ονομάζεται ισόπλευρο; 
Ισόπλευρο ονομάζεται το τρίγωνο που έχει και τις τρεις πλευρές του ίσες. 
 

(12) Ποια πλευρά ισοσκελούς τριγώνου ονομάζεται βάση; 
Βάση ισοσκελούς τριγώνου ονομάζεται η πλευρά που δεν είναι ίση με καμιά. 

 
(13) Τι ονομάζουμε κορυφή ισοσκελές τριγώνου; 
Κορυφή ισοσκελές τριγώνου ονομάζεται η κορυφή που βρίσκεται απέναντι από τη βάση του 

 
(14) Ποια ονομάζονται δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου; 
Δευτερεύοντα στοιχεία τριγώνου ονομάζονται οι διάμεσοι, οι διχοτόμοι και τα ύψη. 



 
(15) Τι ονομάζεται διάμεσος τριγώνου; 

Διάμεσος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει μια κορυφή του 
τριγώνου με το μέσο της απέναντι πλευράς. 

 
(16) Τι ονομάζεται διχοτόμος τριγώνου; 
Διχοτόμος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που φέρουμε από μια κορυφή, 

χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες και καταλήγει στην απέναντι πλευρά. 
 
(17) Τι ονομάζεται ύψος τριγώνου; 

Ύψος ενός τριγώνου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που φέρουμε από μια κορυφή και 
είναι κάθετο στην ευθεία της απέναντι πλευράς. 

 
(18) Πότε λέμε ότι δύο τρίγωνα είναι ίσα; 
Δύο τρίγωνα λέμε ότι είναι ίσα όταν έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και τις 

αντίστοιχες γωνίες τους ίσες. 
 

(19) Ποια είναι τα κριτήρια ισότητας τριγώνων; 
➢ 1ο κριτήριο ισότητας (Π-Γ-Π) 
Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς μία και την περιεχόμενη γωνία τους 

ίση, τότε είναι ίσα. 
➢ 2ο κριτήριο ισότητας (Γ-Π-Γ) 
Αν δύο τρίγωνα έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμενες στην πλευρά αυτή γωνίες 

ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 
➢ 3ο κριτήριο ισότητας (Π-Π-Π) 

Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είναι ίσα. 
 

(20) Ποια είναι τα κριτήρια ισότητας ορθογωνίων τριγώνων; 

➢ 1ο κριτήριο ισότητας 
Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν δύο αντίστοιχες πλευρές ίσες μία προς μία. 
➢ 2ο κριτήριο ισότητας 

Δύο ορθογώνια τρίγωνα είναι ίσα, όταν έχουν μία αντίστοιχη πλευρά ίση και μία 
αντίστοιχη οξεία γωνία ίση. 

 
(21) Ποιες οι ιδιότητες του ισοσκελές τριγώνου; 

➢ Οι γωνίες της βάσεις του είναι ίσες. 

➢ Η διχοτόμος, το ύψος και η διάμεσος που φέρουμε από την κορυφή προς τη βάση 
του συμπίπτουν. 

 
(22) Ποια η χαρακτηριστική ιδιότητα της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος; 

Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος ισαπέχουν από τα άκρα του 

και αντίστροφα κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα ενός ευθυγράμμου τμήματος 
είναι σημείο της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος. 

 

(23) Ποια η χαρακτηριστική ιδιότητα της διχοτόμου μιας γωνίας; 
Κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας και 

αντίστροφα κάθε εσωτερικό σημείο μιας γωνίας που ισαπέχει από τις πλευρές είναι 
σημείο της διχοτόμου της. 

 

 
 

 
 
 



Παραδείγματα – Μεθοδολογία 
 

(1) Να αποδειχθεί ότι το τρίγωνο με κορυφές τα μέσα των πλευρών ισοσκελούς 
τριγώνου είναι κι αυτό ισοσκελές τρίγωνο. 

Λύση: 
Κατασκευάζω το σχήμα της άσκησης: 

 

Σχηματίζω ένα πίνακα με τα 
δεδομένα και τα ζητούμενα της 
άσκησης: 

Δεδομένα Ζητούμενα 

ΑΒ ΑΓ=  
ΑΖ ΖΒ=  
ΒΔ ΔΓ=  
AE EΓ=  

ΔΕ ΔΖ=  

 

 

Από το σχήμα βοηθούμενος επιλέγω να συγκρίνω τα τρίγωνα BΔΖ  και ΓΔΕ  
Δ

BΔ Ζ  
Δ

Γ ΔΕ  
 

ΒΔ ΔΓ=  (Δ μέσο της ΒΓ) 

ΒΖ ΖΑ=  (μισά των ίσων πλευρών ΑΒ  και ΑΓ ) 
ˆ ˆB Γ=  (γωνίες βάσης ισοσκελούς τριγώνου) 

Από το 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων (Π-Γ-Π) συμπεραίνω ότι 
Δ Δ

BΔΖ Γ ΔΕ= . Συνεπώς θα 
έχουν και τα υπόλοιπα στοιχεία τους ίσα, οπότε ΔΕ ΔΖ= . Άρα το τρίγωνο ΔΕΖ  είναι 

ισοσκελές. 
 

(2) Να αποδειχθεί ότι τα εφαπτόμενα ευθύγραμμα τμήματα που άγονται από σημείο 
εκτός κύκλου προς τον κύκλο είναι ίσα. 

Λύση: 

Κατασκευάζω το σχήμα της άσκησης: 

 

Σχηματίζω ένα πίνακα με τα 

δεδομένα και τα ζητούμενα της 
άσκησης: 

Δεδομένα Ζητούμενα 
oˆ ˆΓ Δ 90= =  

ΟΓ ΟΔ ρ= =  

ΑΓ ΑΔ=  

 

 

Συγκρίνω τα τρίγωνα ΑΓO και AΔO . 
Δ

Α Γ O  
Δ

A ΔO  
 

ορθογώνια (Δ μέσο της ΒΓ) 

ΟΓ ΟΔ=  (ακτίνες του ίσιου κύκλου) 

ΟΑ (κοινή πλευρά) 



Από κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων συμπεραίνω ότι 
Δ Δ

Α Γ O A ΔO= . Συνεπώς θα έχουν 

και τα υπόλοιπα στοιχεία τους ίσα, οπότε ΑΓ ΑΔ= . 
 
 


