
Εργαςτιριο Μακθματικϊν 

Πρότυπων Πειραματικϊν Σχολείων Ηρακλείου 

 

Προβληματισμός για τη διδασκαλία των θεωρημάτων διχοτόμων τριγώνου στο Λφκειο 

Αυτό που ιςχφει για τθν ειςαγωγι των δφο κεωρθμάτων διχοτόμων (εςωτερικισ και εξωτερικισ) 

ςτο Λφκειο είναι τα εξισ: 

 Παρουςιάηονται ωσ άμεςθ ςυνζπεια του κεωριματοσ του Θαλι 

 Στθν απόδειξι τουσ εμπλζκεται, εκτόσ από τθν ιδζα τθσ αναλογίασ ευκυγράμμων τμθμάτων 

και  θ τριάδα διχοτόμοσ-παράλλθλεσ-ιςοςκελζσ, μια τριάδα που απαντάται και ςε πολλζσ 

αςκιςεισ του κεφαλαίου για τισ παράλλθλεσ ευκείεσ. 

 Οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι όταν είναι γνωςτά τα μικθ των πλευρϊν ενόσ τριγϊνου, τότε 

μποροφμε να προςδιορίςουμε τθ κζςθ του ίχνουσ των διχοτόμων του τριγϊνου. 

Όμωσ, ςε όλθ τθν υπόλοιπθ πορεία του μακιματοσ, τα κεωριματα φαίνονται να μθν 

αξιοποιοφνται πουκενά για τθν παραγωγι τθσ νζασ γνϊςθσ (εμφανίηονται μονάχα ςε οριςμζνεσ 

ςφνκετεσ αςκιςεισ). Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι τα κεωριματα διδάςκονται «εν τάχει» 

ςτθ Β’ Λυκείου, ωσ μζροσ τθσ φλθσ τθσ Α’ Λυκείου που πρζπει να καλυφκεί τισ πρϊτεσ μζρεσ του 

ςχολικοφ ζτουσ, πιςτεφουμε ότι ςυντελεί ςτθν υποβάκμιςι τουσ. 

Οι διδάςκοντεσ ςτο Πειραματικό Λφκειο Ηρακλείου, κατακζτουμε μια εναλλακτικι πρόταςθ για 

τθν διδαςκαλία τουσ, με ςτόχο να εμπλζξουμε τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ με τα κεωριματα αυτά.  

Προτείνουμε, να ειςαχκοφν τα δφο κεωριματα με μία άςκθςθ ςτθν παράγραφο «Λόγοσ εμβαδϊν 

ομοίων ςχθμάτων», όπου διατυπϊνεται και ςχετικι πρόταςθ για τον λόγο εμβαδϊν τριγϊνων με 

ίςεσ ι παραπλθρωματικζσ γωνίεσ. Συγκεκριμζνα προτείνουμε να δοκοφν το ςχιμα και τα 

ερωτιματα: 

Άσκηση:  Στο παρακάτω ςχιμα, θ ΑΔ είναι θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ  του τριγϊνου ΑΒΓ και θ ΑΕ 

είναι θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ   του ίδιου τριγϊνου. Να αποδείξετε ότι: 

I.  

II.  

III. Η ιςότθτα των λόγων  

  είναι άμεςθ 

ςυνζπεια των Ι. και ΙΙ., 

όπου γίνεται χριςθ τθσ 

ζννοιασ του εμβαδοφ. Μπορείτε να βρείτε μια εναλλακτικι απόδειξθ αυτισ τθσ ιςότθτασ 

που να μθν χρθςιμοποιεί κακόλου τθν ζννοια του εμβαδοφ; (οφτε ζμμεςα οφτε άμεςα). 

 

 



Εντοπίηουμε τα εξισ πλεονεκτιματα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ: 

1. Ο κακθγθτισ ζγκαιρα κα ξεκινιςει τθ διδαςκαλία τθσ φλθσ τθσ Β’ Λυκείου, «κερδίηοντασ» 

χρόνο για τθν κακαυτι διδακτζα φλθ τθσ Β’ Λυκείου, πριν τθν διεξαγωγι του 

διαγωνίςματοσ Α’ Τετραμινου. Αυτό μειϊνει το προςωπικό του άγχοσ, αλλά και των 

μακθτϊν του. 

2. Με ζντεχνο τρόπο, τα δφο κεωριματα διχοτόμων ειςάγονται ςτθν φλθ τθσ Β’ Λυκείου, ωσ 

μια απλι άςκθςθ. 

3. Στα ερωτιματα Ι και ΙΙ τθσ άςκθςθσ, ςυνδζονται οι λόγοι των τμθμάτων με λόγουσ 

εμβαδϊν. 

4. Το ερϊτθμα ΙΙΙ, ζρχεται ωσ πρόκλθςθ, ϊςτε οι μακθτζσ να κυμθκοφν, μετά από καιρό, το 

κεϊρθμα του Θαλι και τθν εμφάνιςθ τθσ τριάδασ διχοτόμοσ-παράλλθλεσ-ιςοςκελζσ. 

Αποτελεί δθλαδι ζνα είδοσ επανάλθψθσ. 

5. Εφόςον τα κεωριματα παρουςιάηονται ςε μια χρονικι ςτιγμι μετά το διαγϊνιςμα Α’ 

Τετραμινου, υπάρχει θ άνεςθ χρόνου να ςυηθτθκοφν ερωτιματα όπωσ: 

a. Μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν κζςθ των ιχνϊν των διχοτόμων του τριγϊνου, 

όταν γνωρίηουμε τα μικθ των πλευρϊν του; 

b. Διερευνιςτε, πότε θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ  (εξωτερικι διχοτόμοσ) του τριγϊνου 

ΑΒΓ τζμνει τθν ΒΓ; 

c. Διερευνιςτε, πότε θ τομι Ε τθσ εξωτερικι διχοτόμου (εφόςον υπάρχει) βρίςκεται 

ςτθν προζκταςθ του ΓΒ και πότε ςτθν προζκταςθ του ΒΓ; 

Τζλοσ, παρακζτουμε και τθν αναμενόμενθ λφςθ ςτα ερωτιματα Ι και ΙΙ τθσ άςκθςθσ: 

Λφση:  

Ι. Εφόςον τα τρίγωνα ΑΒΔ και ΑΓΔ ζχουν ίςεσ γωνίεσ  (θ ΑΔ είναι διχοτόμοσ), κα ιςχφει ότι 

 (1). 

Όμωσ, ζχουν και παραπλθρωματικζσ τισ  γωνίεσ, αφοφ  . Συνεπϊσ και 

 (2). 

Από τισ (1) και (2) προκφπτει το ηθτοφμενο. 

ΙΙ. Εφόςον τα τρίγωνα ΑΕΒ και ΑΕΓ ζχουν κοινι τθ γωνία  κα ιςχφει ότι  

 (3). 

Όμωσ, επειδι  (θ ΑΕ είναι διχοτόμοσ) και , ζπεται ότι 

, δθλαδι τα τρίγωνα ζχουν και παραπλθρωματικζσ τισ γωνίεσ . Συνεπϊσ, 

 (4). 

Από τισ (3) και (4) προκφπτει το ηθτοφμενο. □ 

Οι Μαθηματικοί του Πειραματικοφ Λυκείου Ηρακλείου 


