
Ζςτω ορκογϊνιο τρίγωνο ΑΒΓ με  ̂     , ΒΔ θ διχοτόμοσ τθσ γωνίασ  ̂ και ΔΕ το 

κάκετο τμιμα ςτθ ΒΓ που τζμνει τθν προζκταςθ τθσ ΒΑ ςτο Η. 

α)  

 

Τα τρίγωνα ΑΔΒ και ΒΕΔ ζχουν: 

  ̂   ̂      (Υπόκεςθ και ΔΕΒΓ) 

 ΒΔ κοινι πλευρά 

  ̂1 =  ̂2 γιατί θ ΒΔ είναι διχοτόμοσ τθσ  ̂. 

Άρα τα τρίγωνα είναι ίςα, γιατί είναι ορκογϊνια με ίςεσ υποτείνουςεσ και μία οξεία 

γωνία ίςθ. Οπότε κα είναι ίςεσ και οι κάκετεσ πλευρζσ ΑΒ και ΒΕ ςτισ οποίεσ είναι 

προςκείμενεσ οι ίςεσ γωνίεσ  ̂1 και   ̂2 αντίςτοιχα. Άρα το τρίγωνο ΑΒΕ είναι 

ιςοςκελζσ. 

β) Τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΗ ζχουν: 

  ̂   ̂      

 AB=BE (ΑΒΕ ιςοςκελζσ – α) ερϊτθμα) 

  ̂ κοινι γωνία 

Άρα τα τρίγωνα είναι ίςα, γιατί είναι ορκογϊνια με ίςθ μία κάκετθ πλευρά τουσ και 

τθν προςκείμενθ οξεία γωνία ίςθ. 

  



γ)  

 

Ιςχφει ότι: 

 ΒΑ = BE (ΑΒΕ ιςοςκελζσ) (1) 

 ΔΑ = ΔΕ (τριγ ΑΔΒ = τριγ ΒΔΕ από α) ερϊτθμα)  

Άρα τα ςθμεία Β και Δ ιςαπζχουν από τα άκρα του τμιματοσ ΑΕ, οπότε θ ΒΔ είναι 

μεςοκάκετοσ του ΑΕ. Επειδι τα τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΕΗ είναι ίςα, από το β) ερϊτθμα, 

κα ζχουν ίςεσ υποτείνουςεσ, δθλαδι BΓ = BZ (2). Άρα το τρίγωνο ΒΓΗ είναι 

ιςοςκελζσ. Θ διχοτόμοσ ΒΔ τθσ γωνίασ  ̂ ςτο τρίγωνο ΒΗΓ τζμνει τθν πλευρά ΓΗ ςτο 

ςθμείο Θ και επειδι το τρίγωνο είναι ιςοςκελζσ με βάςθ τθν ΓΗ, το τμιμα ΒΘ είναι 

φψοσ και διάμεςόσ τθσ πλευράσ ΓΗ. Δθλαδι θ ευκεία ΒΔ είναι μεςοκάκετοσ του ΓΗ. 

δ) Επειδι AE  BΔ και ΗΓ  BΔ, είναι AE // ΗΓ.  Επίςθσ οι ΗΑ και ΓΕ δεν είναι 

παράλλθλεσ αφοφ τζμνονται ςτο Β. Άρα το ΑΕΓΗ είναι τραπζηιο. Ιςχφει ότι:   

ΕΓ = ΒΓ – ΒΕ = BZ – AB = AZ (από τισ ιςότθτεσ (1) και (2)). Συνεπϊσ το τετράπλευρο 

ΑΕΓΗ είναι ιςοςκελζσ τραπζηιο. 


