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ΘέμαΘέμαΘέμαΘέμα 1111οοοο

ΑΑΑΑ.... Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά.

1. Απέναντι από την μεγαλύτερη γωνία ενός τριγώνου βρίσκεται η……………… πλευρά
του τριγώνου.

2. Τριγωνική ανισότητα: Σε οποιοδήποτε τρίγωνο κάθε πλευρά του
είναι …………………………………………………………………………………………

3. Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι………………… από καθεμία από τις
απέναντι γωνίες του τριγώνου.

(15μονάδες)

ΒΒΒΒ.1.1.1.1 Για το τρίγωνο του παρακάτω σχήματος ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
(δικαιολογήστε την απάντησή σας).

(α) α = 7 (β) α = 1 (γ) 1< α < 7

(δ) α > 7 (ε) 0 < α < 1

(2 μονάδες)

ΒΒΒΒ.2.2.2.2Μπορεί να κατασκευαστεί τρίγωνο με πλευρές α = 4, β = 9 και γ = 3; (δικαιολογήστε
την απάντησή σας).

(2 μονάδες)

ΒΒΒΒ.3.3.3.3 Σε ένα τρίγωνο η πλευρά α = 18 και η πλευρά β = 20. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις
είναι σωστή;

(α)
^ ^
B A> (β)

^ ^
B > Γ (γ)

^ ^
Α > Β (δ)

^ ^
Α = Β

ΑΑΑΑ

ΒΒΒΒ ΓΓΓΓ
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(2 μονάδες)

ΒΒΒΒ.4.4.4.4 Στο τρίγωνο του σχήματος είναι
^

061Β = και
^

059Α = τότε θα είναι:

(α) ΑΒ > ΑΓ (β) ΑΓ > ΑΒ

(γ) ΒΓ > ΑΓ (δ) ΑΓ > ΒΓ

(2 μονάδες)

ΒΒΒΒ.5.5.5.5 Στο σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ έχει τις πλευρές ΑΓ > ΒΓ . Μπορείς να αποδείξεις ότι
^ ^

11Α > Β ;

(2 μονάδες)
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ΑΑΑΑ)))) Σε τρίγωνο ΑΒΓ προεκτείνουμε την πλευρά ΒΑ κατά ΔΑ=ΑΒ και την πλευρά ΓΑ κατά

ΑΕ=ΑΓ.

α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΑΔΕ είναι ίσα.

β) Αν η προέκταση της διαμέσου ΜΑ τέμνει την πλευρά ΔΕ στο σημείο Ζ, να αποδείξετε ότι η

ΑΖ είναι διάμεσος του τριγώνου ΑΔΕ.

(6+7 μονάδες)
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ΒΒΒΒ)))) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ= ΑΓ.
Στις ίσες πλευρές του παίρνουμε σημεία Δ και Ε,
ώστε ΑΔ= ΑΕ.
Αν Κ είναι τυχαίο σημείο της διχοτόμου ΑΜ και οι
ΚΔ και ΚΕ τέμνουν τη ΒΓ στα σημεία Ζ και Η,
να αποδείξετε ότι:

1)1)1)1) Τα τρίγωνα ΑΔΚ και ΑΕΚ είναι ίσα,

(5 μονάδες)

2)2)2)2) ΗΜ= ΜΖ
(7 μονάδες)
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ΑΑΑΑ)))) Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ, με
^

090Α = , και το ύψος του ΑΔ. Προεκτείνουμε την
πλευρά ΒΑ κατά τμήμα ΑΕ=ΑΔ. Να αποδείξετε ότι ΓΕ < ΓΒ.

(12 μονάδες)

ΒΒΒΒ)))) Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( )090Α = και ΓΔ διχοτόμος της γωνίας
^
Γ . Να

αποδείξετε ότι:

(α) το σημείο Δ απέχει την ίδια απόσταση από τις πλευρές ΑΓ και ΒΓ.

(β) ΑΔ < ΔΒ

(6+7 μονάδες)
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ΑΑΑΑ)))) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ , με ΑΒ=ΑΓ, και Κ ένα τυχαίο σημείο της πλευράς ΑΓ.
Να αποδείξετε ότι:

(α)
^ ^

ΑΚΒ > Β (4 μονάδες)
(β) ΚΓ < ΚΒ (5 μονάδες)

ΒΒΒΒ)))) Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ, με ΑΒ=ΑΓ και σημείο Δ της ΒΓ, με ΒΔ<ΔΓ.

(α) Να αποδείξετε ότι
^ ^

ΒΑ∆ < ∆ΑΓ . (3 μονάδες)

(β) Αν Μ τυχαίο σημείο της ΑΔ , να αποδείξετε ότι:



.
ι ) ΜΒ < ΜΓ (6 μονάδες)
. .
ιι )

^ ^
ΑΒΜ < ΑΓΜ (7 μονάδες)
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