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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Σελίδα 42  σχολικού βιβλίου  

 

Α2. α)    

β)   

γ)   

δ)   

ε)   

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα   και   

• ˆ ˆ 90= =   

•  =   (υπόθεση) 

•   (κοινή πλευρά) 

Από το κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (δύο ομόλογες πλευρές ίσες) 

τα τρίγωνα είναι ίσα. 
 

Β2. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα  και   

•  =  (από την 1η σύγκριση) 

• ˆ ˆ =  (από την 1η σύγκριση) 

•  (κοινή πλευρά) 

Άρα από το κριτήριο ισότητας ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα. 
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Β3. Επειδή τα σημεία   και   ισαπέχουν από τα σημεία   και  , η  είναι 

μεσοκάθετος της πλευράς  . 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Έχουμε  =   

+ = +  

3 3+  = +   

4 4 =    

 =   

 

Γ2. Συγκρίνουμε τα τρίγωνα   και  

•  =  (από το 1ο ερώτημα) 

• ˆ ˆ =  (η   ως ύψος στη βάση του ισοσκελούς τρίγωνου 

είναι και διχοτόμος) 

•  (κοινή πλευρά) 

Άρα από το κριτήριο ισότητας ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα οπότε  =   

 

Γ3. Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα   και   

• ˆ ˆ 90= =   

• ˆ ˆ =  (ως κατακορυφήν των ίσων γωνιών ˆκαι ˆ ) 

•   (κοινή πλευρά) 

Από το κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (μία πλευρά και μία οξεία 

γωνία αντίστοιχα ίσες μία προς μία) τα τρίγωνα είναι ίσα επομένως  =   

άρα το τρίγωνο   είναι ισοσκελές. 

 

Γ4. Η   ως ύψος στη βάση του ισοσκελούς τρίγωνου   είναι και και 

διάμεσος συνεπώς ισχύει  = . 

Ακόμα επειδή  τα τρίγωνα   και   είναι ίσα ισχύει  =  

Άρα   =  

 =   −  

 =   
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ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Συγκρίνουμε τα ορθογώνια τρίγωνα   και   

• ˆ ˆ 90 = =   

•  =  (ως  ίσες προεκτάσεις των ακτίνων και  ) 

•  =  (ως εφαπτόμενα τμήματα) 

Από το κριτήριο ισότητας ορθογωνίων τριγώνων (δύο ομόλογες πλευρές ίσες) 

τα τρίγωνα είναι ίσα συνεπώς ˆ ˆ =   

 

Δ2. Από την προηγούμενη σύγκρισή έχουμε ˆ ˆ =   

Επίσης γνωρίζουμε ότι ˆ ˆ=  διότι η   είναι διακεντρική ευθεία. 

Άρα  ˆ ˆ =   

ˆ ˆ= +  

ˆ ˆ=   

Άρα η   διχοτομεί την γωνία ˆ  

 

Δ3. Από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο   έχουμε 

 <+  

 <+  

 <  

 

Δ4. Από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο   έχουμε 

<+  

Όμως στο τρίγωνο   η   είναι ύψος και διάμεσος συνεπώς είναι 

ισοσκελές άρα  =   οπότε: 

<+  

<2  

επίσης στο τρίγωνο   η   είναι ύψος και διάμεσος συνεπώς είναι και 

αυτό ισοσκελές άρα  =   οπότε: 

<2  (1)  
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Ακόμα από την τριγωνική ανισότητα στο τρίγωνο   έχουμε 

<+  

<2  (2)  

Από (1) (2)+  έχουμε: +< 4  

 

Εναλλακτικά έχουμε: 

Παρατηρούμε ότι: = == =  

Έχουμε  +<4  

4+++ =   

+++<4  

4<4  

<  

<   το οποίο ισχύει διότι στο ορθογώνιο τρίγωνο   

η   είναι υποτείνουσα και η   κάθετη. 


