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β) Η απάντηςη ςτον ςυλλογιςμό 2. είναι λάθοσ.  

Προεκτείνουμε την ΖΕ και τη ΒΓ και ζςτω Η το ςημείο τομήσ τουσ. Τότε:  

Ζ ̂Δ = Ε ̂Γ ωσ εντόσ εκτόσ και επί τα αυτά γωνίεσ των παραλλήλων ΔΕ και ΒΗ που τζμνονται 

από την ΖΗ. 

Ε ̂Γ + Α ̂Γ = 180ο γιατί είναι γωνίεσ εντόσ και επί τα αυτά των παραλλήλων ΑΒ και ΖΗ που 

τζμνονται από την ΒΗ. Άρα Ζ ̂Δ + Α ̂Γ = 180ο , δηλαδή είναι παραπληρωματικζσ γωνίεσ και 

αφοφ  ̂ < 90ο  από την υπόθεςη, τότε Ζ ̂Δ > 90ο. Άρα δεν είναι ίςεσ. 

Η απάντηςη ςτο ςυλλογιςμό 3. είναι λάθοσ, γιατί τα τρίγωνα ζχουν δφο πλευρζσ ίςεσ μια 

προσ μία, τισ ΔΕ, ΒΓ και τισ ΖΕ, ΑΒ, αλλά οι περιεχόμενεσ γωνίεσ αυτών των πλευρών δεν 

είναι ίςεσ αλλά παραπληρωματικζσ, όπωσ δικαιολογήθηκε παραπάνω. 

γ) Οι γωνίεσ Ζ ̂Δ και Α ̂Γ είναι παραπληρωματικζσ.  

 Αν Α ̂Γ < 90ο, τότε Ζ ̂Δ > 90ο και τα τρίγωνα ζχουν δφο πλευρζσ ίςεσ και τισ 

περιεχόμενεσ γωνίεσ ςτισ πλευρζσ αυτζσ άνιςεσ. Οπότε, θα ζχουν και τισ τρίτεσ 

πλευρζσ τουσ ομοίωσ άνιςεσ. Δηλαδή, αφοφ Α ̂Γ < Ζ ̂Δ τότε ΑΓ < ΔΖ. 

 Αν Α ̂Γ > 90ο, τότε Ζ ̂Δ < 90ο και τα τρίγωνα όπωσ προηγουμζνωσ θα ζχουν τισ τρίτεσ 

πλευρζσ τουσ ομοίωσ άνιςεσ. Δηλαδή, αφοφ Α ̂Γ > Ζ ̂Δ τότε ΑΓ > ΔΖ. 



 Αν Α ̂Γ = 90ο, τότε και  Ζ ̂Δ = 90ο και τα τρίγωνα είναι ορθογώνια με ίςεσ τισ κάθετεσ 

πλευρζσ τουσ, οπότε θα είναι ίςα και ςυνεπώσ θα ζχουν ίςεσ και τισ υποτείνουςζσ 

τουσ. Δηλαδή, αφοφ Α ̂Γ = Ζ ̂Δ = 90ο τότε ΑΓ = ΔΖ. 

Άρα η μόνη περίπτωςη ςτην οποία τα τμήμα ΔΖ είναι ίςο με το τμήμα ΑΓ είναι όταν οι 

γωνίεσ Ζ ̂Δ και Α ̂Γ είναι παραπληρωματικζσ και ίςεσ, δηλαδή ορθζσ. 


