
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές από την υπόθεση με ΑΒ = ΑΓ. Οπότε, οι 

προσκείμενες στη βάση γωνίες του Β̂  και Γ̂ είναι ίσες. Από το άθροισμα των γωνιών 

του τριγώνου ΑΒΓ έχουμε : 

 Β̂  + Γ̂ + Α̂ = 180ο, ή  Γ̂ + Γ̂ + 30ο = 180ο, ή 2Γ̂ + 30ο = 180 και 2Γ̂ = 180ο – 30ο = 150ο 

και τελικά  Γ̂ = 75ο. Επειδή  Β̂ = Γ̂ προκύπτει ότι και Β̂ = 75ο.  

β) «Στο τρίγωνο ΓΒΔ το τμήμα ΒΑ είναι διάμεσος που αντιστοιχεί στην πλευρά ΔΓ». 

Από την κατασκευή το τμήμα ΑΔ είναι ίσο με την πλευρά ΑΒ του ισοσκελούς 

τριγώνου ΑΒΓ. Οπότε το ΑΔ είναι ίσο και με το ΑΓ. Δηλαδή το σημείο Α χωρίζει το 

τμήμα ΓΔ σε δύο ίσα τμήματα, οπότε το σημείο Α είναι το μέσο του ΓΔ. Στο τρίγωνο 

ΓΒΔ το ευθύγραμμο τμήμα ΒΑ ενώνει την κορυφή Β του τριγώνου με το μέσο της 

απέναντι πλευράς ΓΔ, άρα το ΒΑ είναι διάμεσος του τριγώνου που αντιστοιχεί στην 

πλευρά ΓΔ. 

γ)  

 

i. Το τμήμα ΑΕ έχει κατασκευαστεί παράλληλο στο τμήμα ΒΓ. Οι γωνίες Γ ̂ και 

ΕΑ̂Δ είναι εντός εκτός και επί τα αυτά των παραλλήλων ΑΕ και ΒΓ που 

τέμνονται από την ΑΓ. Έτσι, ΕΑ̂Δ = Γ ̂= 75ο. Οι γωνίες ΒΑ̂Ε και ΑΒ̂Γ είναι εντός 

εναλλάξ των παραλλήλων ΑΕ και ΒΓ που τέμνονται από την ΑΒ.  

 Έτσι, ΒΑ̂Ε = ΑΒ̂Γ = 75ο.  



ii. Στο τρίγωνο ΒΑΔ οι πλευρές του ΑΒ και ΑΔ έχουν κατασκευαστεί ίσες. Οπότε 

το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές με βάση τη ΔΒ. Στο ερώτημα i) υπολογίσαμε 

τις γωνίες ΒΑ̂Ε και ΕΑ̂Δ και έχει προκύψει ότι ΒΑ̂Ε = ΕΑ̂Δ = 75ο. Η ΑΕ είναι 

επομένως η διχοτόμος της γωνίας της κορυφής του ισοσκελούς τριγώνου 

ΒΑΔ. Συνεπώς το ΑΕ είναι και ύψος προς τη βάση του ισοσκελούς, δηλαδή το 

ΑΕ είναι κάθετο στο τμήμα ΔΒ. 


