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Μέρος Α΄:  Ίσα τρίγωνα 



Θυμάμαι:  
πότε δύο τρίγωνα είναι ίσα; 
Αν δύο τρίγωνα έχουν: 
  τις πλευρές τους ίσες μία προς μία και  
 τις αντίστοιχες γωνίες τους ίσες 

                                τότε είναι ΙΣΑ. 
 

*    Οι πλευρές του κάθε τριγώνου είναι 3, 
οπότε έχω 3 ισότητες αντίστοιχων  πλευρών 

*    Οι γωνίες του κάθε τριγώνου είναι 3, οπότε 
έχω 3 ισότητες αντίστοιχων γωνιών 

    Συνολικά 6 ισότητες 



Παράδειγμα 1 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα  
ΞΕΡΩ ότι τα τρίγωνα είναι ίσα. 

Ας δούμε δίπλα 

 τις 6 ισότητες στοιχείων τους  
που προκύπτουν 

 

* Προσέχω πάντα τα σύμβολα που μου δείχνουν 
ότι δύο στοιχεία είναι ίσα (γραμμούλες- χρώματα)  

Γωνίες Πλευρές 

1)   ˆˆ  4) ΑΒ=ΚΛ 

2)  ˆˆ  5) ΑΓ=ΚΜ 

3)  ˆˆ  6) ΒΓ=ΛΜ 

 



Παράδειγμα 2 

Στο παραπάνω σχήμα ΞΕΡΩ  

ότι τα τρίγωνα είναι ίσα 

Ας δούμε δίπλα 

τις 6 ισότητες στοιχείων  
τους που προκύπτουν  

Γωνίες Πλευρές 

1)   ˆˆ  4) ΑΒ=ΕΔ 

2)  ˆˆ  5) ΑΓ=ΕΖ 

3)  ˆˆ  6) ΒΓ=ΔΖ 

 



Ας ελέγξουμε τι μάθαμε…  
 

 

Δοκίμασε να κάνεις την δραστηριότητα  
«Αντιστοίχιση 1»    

και δες μόνος σου πως τα πήγες 

 
Η δραστηριότητα «Αντιστοίχιση 1»    

 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα με το υλικό! 
 

 



Μέρος Β΄:  
Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων 

(κατανόηση) 



Τι θα κάνω όμως όταν ΔΕΝ ΞΕΡΩ από την 
αρχή ότι τα τρίγωνα είναι ίσα; 

Στις περισσότερες ασκήσεις δεν θα ξέρω από την αρχή ότι τα 
τρίγωνα είναι ίσα. 
Θα μου ζητάει η άσκηση να το αποδείξω. 

Χρειάζεται λοιπόν εγώ να ψάξω να βρω 6 ισότητες στοιχείων 
για να το αποδείξω;;; 

 

ΌΧΙ… 

  

Υπάρχουν τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 

που θα με βοηθήσουν σε αυτό με λιγότερα στοιχεία 



Κριτήρια Ισότητας Τριγώνων 

Τα Κριτήρια Ισότητας Τριγών ων είναι 3 

 

 1ο Κριτήριο         Π-Γ-Π      *(Πλευρά – Γωνία – Πλευρά) 

  Αν  δύο τρίγων α έχουν δύο πλευρές ίσες μία προς  

   μία και την  περιεχόμενη γωνία τους ίση, τότε είν αι ίσα. 

 

 2ο Κριτήριο          Γ-Π-Γ       *(Γωνία-Πλευρά-Γωνία) 

   Αν  δύο τρίγων α έχουν μία πλευρά ίση και τις προσκείμεν ες  

   στην  πλευρά αυτή γωνίες ίσες μία προς μία, τότε είν αι ίσα. 

 

 3ο Κριτήριο          Π-Π-Π       *(Πλευρά-Πλευρά-Πλευρά) 

    Αν  δύο τρίγων α έχουν τις πλευρές τους ίσες μία προς μία, τότε είν αι ίσα. 

    

 

*   Με τα κριτήρια ισότητας λοιπόν  δε χρειάζομαι 6 ισότητες για ν α δείξω ότι δύο τρίγων α είν αι ίσα, αλλά μόνο 3 αρκεί ν α είναι με τη σωστή σειρά 



Ας δούμε πως μοιάζει κάθε κριτήριο 

Κριτήριο    Π Γ Π 

Κριτήριο   Γ Π Γ  

 

Κριτήριο    Π Π Π 

 

*  Πρόσεχε… τα στοιχεία που είναι ίσα πρέπει να βρίσκονται στη σωστή σειρά…  
. 

 



Έχω λοιπόν 3 διαφορετικούς τρόπους 
 για να δείξω 

 ότι δύο τρίγωνα 

 είναι ίσα 

Ίσα 
Τρίγωνα 

ΓΠΓ 

ΠΠΠ ΠΓΠ 

Αρκεί να καταφέρω να συμπληρώσω 1 μόνο κριτήριο 



Ας ελέγξουμε πειραματικά ότι ισχύουν 

 Πάτησε στον παρακάτω σύνδεσμο 

 

https://www.geogebra.org/m/chYc84qF 

 

 Μπορείς να μετακινήσεις τα τρίγωνα για να ελέγξεις 
ότι είναι ίσα (να βάλεις το ένα πάνω στο άλλο) 

 Παρατήρησε κάθε φορά πόσα και ποια στοιχεία 
τους ξέρεις από την αρχή ότι είναι ίσα 

 Ισχύουν τελικά τα κριτήρια ισότητας!!! 
 

https://www.geogebra.org/m/chYc84qF
https://www.geogebra.org/m/chYc84qF
https://www.geogebra.org/m/chYc84qF


Δοκίμασε μόνος σου 
Στη συνέχεια μπορείς να δοκιμάσεις να φτιάξεις μόνος 
σου ίσα τρίγωνα, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τη 
θεωρία από ένα κριτήριο ισότητας 

 

Κριτήριο ΠΓΠ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2160 

 

Κριτήριο ΓΠΓ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5563 

 

Κριτήριο ΠΠΠ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/5551 
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Ας ελέγξουμε τι μάθαμε… 

 

Δοκίμασε να κάνεις τις δραστηριότητες 

 https://learningapps.org/display?v=pijvevhmk20 

 «Πολλαπλών επιλογών 1» 

και δες μόνος σου πως τα πήγες 

 

Η δραστηριότητα «Πολλαπλών επιλογών 1»    
 βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα με το υλικό! 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pijvevhmk20


Μέρος Γ΄: 
χρήση κριτηρίων  
για σύγκριση τριγώνων 



Πως καταλαβαίνω ότι για να λύσω μία 
άσκηση πρέπει να χρησιμοποιήσω Κριτήριο 
Ισότητας Τριγώνων;;;; 

 Μπορεί η εκφώνηση να το λέει ξεκάθαρα 

    «να συγκρίνεις τα τρίγωνα ….. και ….» 

     «να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα …. και ….είναι ίσα» 

 

 Ή μπορεί να το λέει έμμεσα, αλλά κάπου θα 
κρύβεται η λέξη «ίσο» 

   «να δείξετε ότι οι πλευρές… και … είναι ίσες» 

   «να δείξετε ότι οι γωνίες…. και …. είναι ίσες» 

   «να δείξετε ότι το σημείο… ισαπέχει από …» 



Τα βήματα που ακολουθώ για να λύσω ένα 
πρόβλημα ισότητας τριγώνων είναι 3. 

Βήμα1:       Συγκρίνω τα τρίγωνα 

                        ____ και ____ 

 

Βήμα 2:       1) ____=____ 

                       2) ____=____ 

                       3) ____=____ 

 

Βήμα 3:   Απ΄ το κριτήριο ___ τα τρίγωνα είναι 
ίσα 

                 Οπότε θα είναι  ίσα και τα  
                  υπόλοιπα στοιχεία τους  
             ___=___        ___=___      ___=___ 

Βρίσκω τα τρίγωνα που θα 
συγκρίνω. Αυτά που μου 
δίνει η εκφώνηση ή αυτά 
που έχουν  για στοιχεία τα 
ζητούμενα της εκφώνησης 

Συμπληρώνω τις 3 ισότητες 
που χρειάζονται τα κριτήρια 

Γράφω το κριτήριο που 
ισχύει στην περίπτωσή 

μου και  τα υπόλοιπα ίσα 
στοιχεία που προκύπτουν  



Παράδειγμα 1:  
Να αποδείξετε ότι τα παρακάτω τρίγωνα είναι ίσα 

 

Συγκρίνω τα τρίγωνα 

       ΑΒΓ και ΔΕΖ 

 

1) ΑΒ=ΖΕ  (4cm) 

2) ΒΓ=ΔΖ  (5cm) 

3) ΑΓ=ΔΕ (6cm) 

 

Από το κριτήριο ΠΠΠ τα τρίγωνα είναι ίσα 

Οπότε θα είναι  ίσα και τα υπόλοιπα στοιχεία τους 

 

 

 

 

 ˆˆ   ,    ˆˆ    ,    ˆˆ  



Παράδειγμα 2: 
Να αποδείξετε ότι η πλευρά ΖΔ είναι ίση με τη πλευρά ΚΛ 

Συγκρίνω τα τρίγωνα 

       ΚΛΜ και ΔΕΖ 

 

1) ΚΜ=ΖΕ  (δύο γραμμούλες) 

2) Μ=Ε  (γωνίες ανάμεσα) 

3) ΜΛ=ΔΕ (μια γραμμούλα) 
 

Από το κριτήριο ΠΓΠ τα τρίγωνα είναι ίσα 

Οπότε θα είναι  ίσα και τα υπόλοιπα στοιχεία τους 
που δεν τα ξέρω δηλαδή, 
  



Παράδειγμα 3: 
 Να αποδείξετε ότι  η γωνία Δ είναι ίση με τη γωνία Η. 

 

Συγκρίνω τα τρίγωνα 

       ΔΕΖ και ΗΘΙ 
 

1) Ζ=Ι  (γωνίες με δύο γραμμούλες) 

2) ΖΕ=ΙΘ  (πλευρά ανάμεσα) 

3) Ε=Θ (γωνίες με μια γραμμούλα) 
 

Από το κριτήριο ΓΠΓ τα τρίγωνα είναι ίσα 

Οπότε θα είναι  ίσα και τα υπόλοιπα στοιχεία τους 
που δεν τα ξέρω δηλαδή, 
 

 



Δοκίμασε  
μόνος σου 
 

 

 

 

 

 Ερωτήσεις Κατανόησης και απλές 
ασκήσεις του Σχολικού Εγχειριδίου. 

Θυμήσου να  ακολουθείς τα 
βήματα και μη ντραπείς να 

ξαναγυρίσεις στις  
προηγούμενες σελίδες 




