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5.6 Εφαρμογές στα τρίγωνα
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Θεώρημα Ι σ.104
• Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα των δύο πλευρών 

τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο με το 

μισό της. 
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Θεώρημα IΙ
• Αν από το μέσο μιας πλευράς ενός τριγώνου φέρουμε ευθεία 

παράλληλη προς μια άλλη πλευρά του, τότε η ευθεία αυτή 

διέρχεται από το μέσο της τρίτης πλευράς του. 
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Θεώρημα IΙΙ
Αν τρεις (τουλάχιστον) παράλληλες ευθείες ορίζουν σε μία ευθεία ίσα 

τμήματα, θα ορίζουν ίσα τμήματα και σε κάθε άλλη ευθεία που τις τέμνει . 

1 2 3/ / / /ε ε ε 
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Σημείωση: To θεώρημα αυτό 
χρησιμοποιείται στην απόδειξη του 
θεωρήματος του Θαλή. (Β’ Λυκείου)
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5.7 Βαρύκεντρο τριγώνου
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Θεώρημα
• Οι διάμεσοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο του οποίου η απόσταση από κάθε κορυφή 

είναι τα  
𝟐𝟐
𝟑𝟑

του μήκους της αντίστοιχης διαμέσου.

• Το σημείο Θ, στο οποίο τέμνονται οι διάμεσοι του ΑΒΓ, λέγεται βαρύκεντρο (ή κέντρο βάρους) του 
τριγώνου. 
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5.8 Το ορθόκεντρο τριγώνου
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Θεώρημα

• Οι φορείς των υψών ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο.

• Το σημείο Η λέγεται ορθόκεντρο του τριγώνου ΑΒΓ. 

Προσοχή!: 
Οταν το 
τρίγωνο είναι 
αμβλυγώνιο 
το ορθόκεντρο 
βρίσκεται έξω 
από το 
τρίγωνο.
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• Σημείωση: Σε κάποιες ασκήσεις το γεγονός ότι τα ύψη του τριγώνου διέρχεται από το ίδιο σημείο 

χρησιμοποιείται ως εξής: 

• Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ είναι σχεδιασμένα τα δύο ύψη ενός τριγώνου ΒΕ και ΓΖ, οπότε αν φέρω την 

ΑΗ αυτή θα είναι η ευθεία του 3ου ύψους οπότε ΑΔ⊥ ΒΓ.
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5.9 Μια ιδιότητα του 
ορθογώνιου τριγώνου
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Θεώρημα Ι
• Η διάμεσος ορθογώνιου τριγώνου που φέρουμε από την κορυφή της 

ορθής γωνίας είναι ίση με το μισό της υποτείνουσας. 
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Θεώρημα ΙΙ
Αν η διάμεσος ενός τριγώνου ισούται με το μισό της πλευράς στην οποία 

αντιστοιχεί, τότε το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με υποτείνουσα την πλευρά αυτή. 

ˆΑν   τότε 90
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ΠΟΡΙΣΜΑ
• Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια γωνία του ισούται με 30°, τότε η απέναντι 

πλευρά του είναι το μισό της υποτείνουσας.

ˆ 90
ˆ 230

Α = ° ΒΓ⇒ ΑΓ =
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Και αντίστροφα
• Αν σε ορθογώνιο τρίγωνο μια κάθετη πλευρά του είναι ίση με το μισό 

της υποτείνουσας, τότε η απέναντι γωνία ισούται με 30°.

ˆ 90
ˆ 30
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Α = °
⇒ Β = °ΒΓ

ΑΓ = 
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The end...
Thanks for watching!!!
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