
α)	  Είναι	  OE	  ⊥	  ZH	  διότι	  η	  ακτίνα	  ΟΕ	  είναι	  κάθετη	  στην	  εφαπτομένη	  ΖΗ	  στο	  σημείο	  

επαφής	  Ε.	  	  Eπειδή	  το	  Ε	  είναι	  μέσον	  του	  τόξου	  ΒΓ,	  οι	  χορδές	  	  ΕΒ,	  ΕΓ	  είναι	  ίσες	  	  

(ΕΒ	  =	  ΕΓ)	  και	  ΟΒ	  =	  ΟΓ	  .	  Άρα	  ΟΕ	  μεσοκάθετη	  του	  ΒΓ	  .	  Οπότε	  OE	  ⊥	  ZH	  και	  ΟΕ⊥	  	  ΒΓ.	  

	  Άρα	  	  BΓ	  //	  ZH.	  

	  
β)	  Επειδή	  OB	  =	  OΓ	  =	  ρ,	  το	  τρίγωνο	  ΟΒΓ	  είναι	  ισοσκελές	  οπότε	  ΟΒΓ	  	  =	  ΟΓΒ	  (1).	  

Επίσης	  ΟΒΓ	  	  =	  Ζ	  (2)	  ως	  εντός	  εναλλάξ	  των	  παραλλήλων	  ΒΓ	  και	  ΖΗ	  και	  

	  ΟΓΒ	  =	  Η	  (3)	  ως	  εντός	  εναλλάξ	  των	  παραλλήλων	  ΒΓ	  και	  ΖΗ.	  	  

Τότε,	  από	  (1),	  (2),	  (3)	  προκύπτει:	  	  

Ζ	  =	  Η,	  οπότε	  το	  τρίγωνο	  ΟΖΗ	  είναι	  ισοσκελές,	  δηλαδή	  OZ	  =	  OH.	  

γ)	   i.	   Η	   γωνία	   ΒΕΖ	   σχηματίζεται	   από	   τη	   χορδή	   ΒΕ	   και	   την	   εφαπτομένη	   ΕΖ,	   οπότε	  

ισούται	  με	  την	  εγγεγραμμένη	  γωνία	  που	  βαίνει	  στο	  τόξο	  ΒΕ,	  δηλαδή	  	  

ΒΕΖ	   =	   ΒΓΕ	   (1).	   Η	   γωνία	   ΒΓΕ	   είναι	   εγγεγραμμένη	   και	   βαίνει	   στο	   τόξο	   ΒΕ	   και	   η	  

επίκεντρη	  BΟE	  	  βαίνει	  στο	  τόξο	  ΒΕ,	  άρα	  ΒΓΕ	  =	  
!!!
!

	  (2).	  

Επειδή	  Ε	  μέσο	  του	  τόξου	  ΒΓ	  είναι	  ,	  	  και	  BΟE	  =	  ΓΟE	  =	  
!!!
!

	  (3).	  	  

Από	  τις	  σχέσεις	  (1),	  (2),	  (3)	  είναι	  ΒΕΖ	  =	  
!!!
!
	  =	  !!!

!
	  .	  

ii.	  Επειδή	  ΟΒ	  =	  ΒΖ	  =	  ΟΕ	  προκύπτει	  ότι	  στο	  ορθογώνιο	  τρίγωνο	  ΟΕΖ	  είναι	  	  

ΟΕ	  =	  
!"
!
	  άρα	  Ζ =	  300	  .	  Επειδή	  το	  τρίγωνο	  ΟΖΗ	  είναι	  ισοσκελές	  με	  ΟΖ	  =	  ΟΗ	  είναι	  

	  Η=	  Ζ=	  300.	  Έπιπλέον	  Η	  +	  Ζ	  +	  ΖΟΗ=	  1800	  	  ή	  300	  +	  300	  +	  ΖΟΗ=	  1800	  ή	  ΖΟΗ=	  1200.	  	  


