
 

α) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Κ και Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 

αντίστοιχα, συνεπώς ΚΜ//ΒΓ. Το τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι τραπέζιο αφού έχει 2 

πλευρές παράλληλες (ΚΜ, ΒΓ) και οι άλλες δύο πλευρές του (ΒΚ και ΓΜ) τέμνονται 

ως μέρη των πλευρών ΑΒ και ΑΓ, αντίστοιχα, του τριγώνου ΑΒΓ. Από υπόθεση 

έχουμε ότι ΑΒ=ΑΓ και τα σημεία Κ, Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ 

αντίστοιχα, συνεπώς ΚΒ=ΜΓ (ως μισά των ίσων τμημάτων ΑΒ και ΑΓ), άρα το 

τετράπλευρο ΚΜΓΒ είναι ισοσκελές τραπέζιο αφού οι μη παράλληλες πλευρές του 

ΚΒ και ΜΓ είναι ίσες μεταξύ τους. 

 

β) Στο τρίγωνο ΑΒΓ τα σημεία Κ, Μ είναι τα μέσα των πλευρών ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα 

και ισχύει ΚΜ//ΒΓ, άρα και ΗΖ//ΒΓ (αφού τα σημεία Η και Ζ βρίσκονται στην ευθεία 

που διέρχεται από τα σημεία Κ, Μ). Επιπλέον οι ΒΗ και ΓΖ τεμνόμενες από τη ΒΓ 

σχηματίζουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες τους (ΓΒ̂x και ΒΓ̂y) με άθροισμα 

μικρότερο από 2 ορθές, αφού: 

ΓΒ̂x=ΗΒ̂t (ως κατακορυφήν) και ΗΒ̂t=
Β̂εξ 

2
  



ΒΓ̂y=ΖΓ̂p (ως κατακορυφήν) και ΖΓ̂p=
Γ̂εξ 

2
  

αλλά επειδή το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές οι ίσες γωνίες Β̂ και Γ̂ είναι οξείες άρα 

οι εξωτερικές τους Β̂εξ και Γ̂εξ είναι αμβλείες δηλαδή ισχύει: 

Β̂εξ<180ο ή 
Β̂εξ 

2
<90ο  και Γ̂εξ<180ο ή 

Γ̂εξ 

2
<90ο   

 
Β̂εξ 

2
 + 

Γ̂εξ 

2
 <180ο ή  

 ΗΒ̂t + ΖΓ̂p <180ο ή  

 ΓΒ̂x + ΒΓ̂y <180ο . Οι ΒΗ και ΓΖ τέμνονται συνεπώς το τετράπλευρο ΒΓΖΗ είναι 

τραπέζιο με βάσεις ΒΓ και ΖΗ.  

Στο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ οι γωνίες Β̂ και Γ̂ είναι προσκείμενες στη βάση ΒΓ 

συνεπώς είναι ίσες, δηλαδή Β̂=Γ̂ άρα και Β̂εξ=Γ̂εξ (ως παραπληρωματικές των ίσων 

γωνιών Β̂ και Γ̂ αντίστοιχα) άρα και 
Β̂εξ 

2
= 

Γ̂εξ 

2
 ή ΚΒ̂Η=ΜΓ̂Ζ. Επίσης ισχύει ΓΒ̂Η=ΒΓ̂Ζ 

(ως άθροισμα ίσων γωνιών Β̂+ΚΒ̂Η και Γ̂+ΜΓ̂Ζ). Το τραπέζιο ΒΓΖΗ είναι ισοσκελές, 

αφού έχει τις προσκείμενες στη βάση ΒΓ γωνίες του ΓΒ̂Η και ΒΓ̂Ζ  ίσες. 


