
α)  

 

 

i. Τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΕΓΜ ζχουν: 

 ΑΜ = ΕΜ, από υπόκεςθ 

 ΒΜ = ΓΜ, το Μ είναι μζςο του ΒΓ 

 Α ̂Β = Ε ̂Γ, ωσ κατακορυφιν γωνίεσ ίςεσ 

Σφμφωνα με το κριτιριο ΠΓΠ τα τρίγωνα ΑΒΜ και ΕΓΜ είναι ίςα, οπότε ζχουν 

και τισ τρίτεσ πλευρζσ τουσ ίςεσ, δθλαδι ΑΒ = ΓΕ.  

ii.  

 

Από τθν υπόκεςθ ζχουμε ότι ΑΗ  ΒΓ αφοφ ΑΗ φψοσ, άρα ΒΗ  ΑΔ (1). Επίςθσ 

ΑΗ = ΗΔ από καταςκευι, άρα το ςθμείο Η είναι μζςο του τμιματοσ ΑΔ (2). Από 

τισ ςχζςεισ (1) και (2) ζχουμε ότι ςτο τρίγωνο ΑΒΔ το τμιμα ΒΗ είναι φψοσ και 

διάμεςοσ, επομζνωσ το τρίγωνο είναι ιςοςκελζσ με βάςθ ΑΔ και ΑΒ = ΒΔ. 

  



β)  

 

Στο ιςοςκελζσ τρίγωνο ΑΒΔ του α) ii. ερωτιματοσ το τμιμα ΒΗ κα είναι και 

διχοτόμοσ τθσ γωνίασ Α ̂Δ, άρα  ̂1 =  ̂2. Στα ίςα τρίγωνα ΑΒΜ και ΕΓΜ του α) i. 

ερωτιματοσ απζναντι από τισ ίςεσ πλευρζσ ΑΜ και ΜΕ κα βρίςκονται ίςεσ γωνίεσ, 

δθλαδι  ̂1 =  ̂1. Οπότε τελικά  ̂2 =  ̂1  ι Γ ̂Δ = Β ̂Ε. 

γ)  

i. Από τθν ιςότθτα των γωνιϊν  ̂1 και   ̂1 που είναι γωνίεσ εντόσ εναλλάξ των 

των ΑΒ και ΓΕ τεμνομζνων από το ΑΒ ςυμπεραίνουμε ότι ΑΒ // ΓΕ. Επειδι το 

τμιμα ΒΔ τζμνει το τμιμα ΑΒ, κα τζμνει και το παράλλθλό του τμιμα ΓΕ. 

Άρα το ΒΔ δεν μπορεί να είναι παράλλθλο ςτο ΓΕ. 

ii.  

 

Στο τρίγωνο ΑΔΕ το Η είναι μζςο του τμιματοσ ΑΔ και το Μ είναι μζςο του 

τμιματοσ ΑΕ από καταςκευι. Άρα το τμιμα ΗΜ ενϊνει τα μζςα δφο πλευρϊν 

του, οπότε είναι παράλλθλο ςτθν τρίτθ πλευρά, δθλαδι ΗΜ // ΔΕ ι ΒΓ // ΔΕ. 

Άρα το τετράπλευρο ΒΓΕΔ ζχει δφο μόνο πλευρζσ παράλλθλεσ, αφοφ δείξαμε ότι 

ςτο γ) i. ερϊτθμα ότι θ ΒΔ δεν μπορεί να είναι παράλλθλθ ςτθν ΓΕ, άρα είναι 



τραπζηιο. Συγχρόνωσ από το β) ερϊτθμα οι γωνίεσ τθσ βάςθσ του ΒΓ είναι ίςεσ, 

αφοφ Γ ̂Δ = Β ̂Ε, άρα το τραπζηιο είναι ιςοςκελζσ. 


