
ΛΥΣΘ 

α) Ζςτω Μ το μζςο τθσ βάςθσ ΒΓ  ςτο ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΓ τότε  : 

 

i. Από το μζςο Μ τθσ ΒΓ φζρουμε ΜΕ//ΑΓ, οπότε το Ε κα είναι μζςο τθσ ΑΒ και 

 ΜΕ = 
ΑΓ 

 
 (1), ομοίωσ επειδι από το μζςο Μ φζρουμε ΜΗ//ΑΒ κα είναι Η μζςο τθσ  ΑΓ 

και ΜΗ = 
ΑΒ

 
 (2). Επιπλζον δίνεται ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ιςοςκελζσ με ΑΒ = ΑΓ, 

οπότε από τισ ςχζςεισ (1) και ( ) προκφπτει ότι ΜΕ = ΜΗ.  

ii. Από τθν υπόκεςθ είναι ΜΕ//ΑΓ ι ΜΕ//ΑΗ και ΜΗ//ΑΒ ι ΜΗ//ΑΕ, οπότε το τετράπλευρο 

ΑΕΜΗ ζχει τισ απζναντι πλευρζσ του παράλλθλεσ, άρα είναι παραλλθλόγραμμο. 

Επιπλζον οι διαδοχικζσ πλευρζσ του ΜΕ και ΜΗ είναι ίςεσ από το α)i. ερώτθμα, οπότε 

το ΑΕΜΗ είναι ρόμβοσ. Θ  περίμετροσ του ρόμβου αυτοφ είναι ίςθ με 

ΑΕ + ΕΜ + ΜΗ + ΑΗ = 4 ΑΕ = 4  
   

 
 =  ΑΒ. Διότι  το τετράπλευρο είναι ρόμβοσ οπότε οι 

τζςςερισ πλευρζσ του είναι ίςεσ με ΑΕ και ΑΕ=  
   

 
  αφοφ Ε μζςο τθσ ΑΒ.  

β) Αν το Δ είναι τυχαίο ςθμείο ςτθ βάςθ ΒΓ του ιςοςκελοφσ τριγώνου, όπωσ ςτο ςχιμα 

 



i. Από τθν καταςκευι οι απζναντι πλευρζσ του τετράπλευρου ΑΚΔΛ είναι παράλλθλεσ, 

αφοφ ΔΚ//ΑΓ ι ΔΚ//ΑΛ και ΔΛ//ΑΒ ι ΔΛ//ΑΚ. Άρα το ΑΚΔΛ είναι παραλλθλόγραμμο. 

Θα αποδείξουμε ότι το ΑΚΔΛ, όταν το Δ δεν είναι το μζςο του ΒΓ  δε μπορεί να είναι 

ρόμβοσ. 

Οι γωνίεσ  ̂ και  ̂1 είναι εντόσ εκτόσ και επί τα αυτά των παραλλιλων  ΔΚ και ΑΓ με 

τζμνουςα τθν ΒΓ, οπότε  ̂1 =  ̂, άρα  ̂1 =  ̂, (αφοφ οι γωνίεσ  ̂  και  ̂ είναι ίςεσ ωσ 

γωνίεσ ςτθ βάςθ του ιςοςκελοφσ τριγώνου) . Οπότε το ΒΚΔ είναι ιςοςκελζσ τρίγωνο με 

ΚΔ = ΚΒ (1).  Όμοια οι γωνίεσ  ̂ και  ̂2 είναι εντόσ εκτόσ και επί τα αυτά των 

παραλλιλων  ΔΛ και ΑΒ με τζμνουςα τθν ΒΓ, οπότε   ̂2 =  ̂ , άρα  ̂2 =  ̂. Άρα το τρίγωνο 

ΔΛΓ είναι ιςοςκελζσ με ΛΔ = ΛΓ ( ). Επειδι  ̂1 =  ̂,   ̂2 =  ̂  και  ̂ =  ̂ ,  προκφπτει ότι 

  ̂1 =  ̂2 =  ̂  =  ̂. Δθλαδι τα ιςοςκελι τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΛΔ ζχουν τισ γωνίεσ τθσ βάςθσ 

τουσ ίςεσ μία προσ μία, οπότε και οι τρίτεσ γωνίεσ τουσ, Β ̂Δ και Γ ̂Δ, κα είναι μεταξφ 

τουσ ίςεσ.  Αν το Δ δεν ταυτίηεται με το μζςο Μ τθσ ΒΓ τα τμιματα ΒΔ και ΔΓ δεν είναι 

ίςα, οπότε και τα τρίγωνα ΒΚΔ και ΓΛΔ δεν είναι ίςα. (Αν ιταν ίςα κα ζπρεπε και οι 

πλευρζσ ΒΔ και ΔΓ που είναι απζναντι από τισ ίςεσ γωνίεσ Β ̂Δ και Γ ̂Δ αντίςτοιχα, να 

είναι ίςεσ). Οι πλευρζσ ΔΚ και ΔΛ δεν είναι ίςεσ, γιατί αν ιταν ίςεσ, τα τρίγωνα ΒΚΔ και 

ΓΛΔ κα ιταν ίςα από το κριτιριο ΓΠΓ. Άτοπο, αφοφ αποδείξαμε ότι τα τρίγωνα ΒΚΔ και 

ΓΛΔ δεν είναι ίςα.  

Οπότε οι διαδοχικζσ πλευρζσ του παραλλθλογράμμου ΑΚΔΛ δεν είναι ίςεσ , επομζνωσ 

αυτό δεν είναι πια ρόμβοσ.  

ii. Για τθν περίμετρο του παραλλθλογράμμου ΑΚΔΛ ζχουμε ότι είναι ίςθ με  

ΑΚ + ΚΔ + ΔΛ + ΛΑ με τθ βοικεια των ςχζςεων (1) και ( ) του β)i. ερωτιματοσ θ 

περίμετροσ γίνεται ίςθ με  ΑΚ + ΚΒ +ΓΛ + ΛΑ = ΑΒ + ΑΓ = ΑΒ + ΑΒ =  ΑΒ.  

Παρατθροφμε ότι θ περίμετροσ του παραλλθλογράμμου που ςχθματίηεται όταν το Δ είναι 

οποιοδιποτε εςωτερικό ςθμείο ςτθ βάςθ ΒΓ του ιςοςκελοφσ τριγώνου ΑΒΓ είναι ςτακερι 

και ίςθ με  ΑΒ.  

 

 

 

 

 


