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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ  ΣΤΗ  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

(η τεχνική του “αρκεί να αποδείξουµε ότι ...”) 

 

Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος 

 Σχολικός Σύµβουλος κλάδου ΠΕ03 
 

 

Π ΡΟΛΟ ΓΟ Σ   

  

Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκοπό να βοηθήσουν τους µαθητές της Α' Λυ-

κείου στην πρώτη τους συστηµατική επαφή µε τις ασκήσεις απόδειξης στη 

Γεωµετρία και περιέχουν:  

 

1. Γενικές οδηγίες αντιµετώπισης µιας άσκησης απόδειξης στη Γεωµετρία όπου 

δίνεται έµφαση στην τεχνική του “αρκεί να αποδείξουµε ότι ...”. 

2. Ειδικές περιπτώσεις συµπερασµάτων που αναφέρονται στην ύλη της 

Γεωµετρίας της Α' Λυκείου και 

3. Ασκήσεις λυµένες υποδειγµατικά. 

 

 Οι ασκήσεις της Γεωµετρίας στην πλειονότητά τους είναι ασκήσεις απόδειξης. 
Συναντάµε όµως και προβλήµατα κατασκευής ενός σχήµατος, προβλήµατα υπο-
λογισµού ενός µεγέθους, προβλήµατα εύρεσης ενός γεωµετρικού τόπου κλπ.  

 Στις ασκήσεις απόδειξης ζητείται συνήθως να αποδειχθεί ότι αν ισχύει µία 

πρόταση P (Υπόθεση), τότε θα ισχύει µία άλλη πρόταση Q (Συµπέρασµα).    

 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η Γεωµετρία (θεωρία και ασκήσεις) συµβάλλει σηµαντικά 

στην ανάπτυξη της αναλυτικής, διαισθητικής και κριτικής σκέψης. Χαρακτηριστικά 

είναι τα δύο ιστορικά στοιχεία που ακολουθούν στα οποία φαίνεται η µεγάλη αξία 

της Ευκλείδειας Γεωµετρίας.οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο                                                    

  

Α. Ο Πλάτων, ο οποίος αντιµετώπιζε τα Μαθηµατικά καθαρά ως αντικείµενο στο- 

χασµού, θεωρούσε τη Γεωµετρία ως προπαιδευτικό µάθηµα για τη Φιλοσοφία και γι' 

αυτό στην είσοδο της Ακαδηµίας είχε τοποθετήσει µία επιγραφή µε τη φράση:   

 

«Μηδείς αγεωµέτρητος εισίτω …».  

  Β. Όταν ο βασιλιάς της Αιγύπτου Πτολεµαίος Α΄, γοητευµένος από τα Στοιχεία του 

  Ευκλείδη, ζήτησε από τον Ευκλείδη να του υποδείξει έναν πιο εύκολο τρόπο για να 

  µάθει Γεωµετρία, τότε ο τελευταίος του απάντησε µε την ιστορική φράση:  

«∆εν υπάρχει βασιλική οδός για την Γεωµετρία». 

    Μπορεί λοιπόν τα µονοπάτια της Γεωµετρίας να είναι δύσβατα, αξίζει όµως τον 

κόπο να τα διαβεί κανείς, γιατί κρύβουν αρκετή γοητεία και επιφυλάσσουν πολλές 

εκπλήξεις! 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Ο ∆ Η Γ Ι Ε Σ  

    Πρέπει να γνωρίζουµε ότι στη Γεωµετρία κάθε άσκηση αποτελεί σχεδόν ιδιαίτερη 

περίπτωση και εποµένως δεν είναι εύκολο να δώσουµε ειδική µεθοδολογία για τη 

λύση όλων των ασκήσεων. Ωστόσο, µπορούµε να δώσουµε κάποιες γενικές οδηγίες. 

Έτσι λοιπόν, για να λύσουµε µία άσκηση απόδειξης στη Γεωµετρία συνήθως 

ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα. 

1. ∆ιαβάζουµε προσεκτικά την άσκηση και αποµονώνουµε τα βασικά της 

µέρη, δηλαδή ξεχωρίζουµε την Υπόθεση και το Συµπέρασµα. 

Αυτό θα µας βοηθήσει και να κατανοήσουµε καλύτερα την άσκηση, αλλά και αν 

έχουµε καταγράψει τα στοιχεία της σε πίνακα, να έχουµε καλύτερη πρόσβαση σ' 

αυτά, ώστε να µην τα ξεχνάµε.  

2. Στη συνέχεια, κάνουµε ένα καλό σχήµα το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στα δεδοµένα της άσκησης. Ίσως χρειασθεί να χαράξουµε και κάποια ή 

κάποιες βοηθητικές γραµµές (ευθείες ή κύκλους). Αυτό εξαρτάται φυσικά 

από την άσκηση (υπόθεση, συµπέρασµα, θεωρία κλπ.). 

Μία καλή συνήθεια εδώ είναι να σηµειώνουµε πάνω στο σχήµα στα ίσα στοιχεία 

το ίδιο σύµβολο καθώς και τη σχέση διαφόρων µεγεθών, είτε αυτά δίνονται εξ’ 

αρχής είτε προκύπτουν κατά την πορεία της λύσης της άσκησης. Αυτό, και θα µας 

υπενθυµίζει τα στοιχεία της άσκησης, όταν σκεπτόµαστε για να την λύσουµε, 

αλλά και γενικότερα µπορεί να µας βοηθήσει να συλλάβουµε και κάποια ιδέα για 

τη λύση.  

 

3. Σε πολλές ασκήσεις απόδειξης µια τακτική που συνήθως ακολουθούµε είναι 

η τεχνική του «αρκεί να αποδείξουµε ότι ...», δηλ. αν θέλουµε να αποδείξουµε 

την αλήθεια ενός Συµπεράσµατος Σ, τότε παρατηρούµε λαµβάνοντας υπόψη 

τα στοιχεία της άσκησης, τί πρέπει να ισχύει (Σπ) για να εξαχθεί το συ- 

µπέρασµα Σ. Στη συνέχεια προσπαθούµε να  αποδείξουµε το συµπέρασµα Σπ.  

Σχηµατικά η διαδικασία αυτή µπορεί να αποδοθεί ως εξής: 

 

4. Κατόπιν συνδέουµε την υπόθεση µε την αντίστοιχη θεωρία (ορισµούς,  θεω- 

ρήµατα κλπ.), ώστε να εξάγουµε τα κατάλληλα ενδιάµεσα συµπεράσµατα ή 

αποτελέσµατα, τα οποία θα χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια. Στο βήµα αυτό 

πρέπει να αναρωτιόµαστε πώς µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάθε στοιχείο 

της υπόθεσης, ώστε να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα. Εννοείται βέβαια ότι 

πρέπει να γνωρίζουµε πολύ καλά την αντίστοιχη θεωρία.οοοοοοοοοοοοοοοοο 

Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σηµαντική, διότι σκιαγραφεί την πορεία της 

απόδειξης. 
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Η παραπάνω τεχνική θα κατανοηθεί καλύτερα µε τη βοήθεια του επόµενου  παρα- 

δείγµατος.  

Παράδειγµα: Να αποδειχθεί ότι το συµµετρικό του ορθόκεντρου ενός τριγώνου 

ΑΒΓ ως προς κάθε πλευρά του είναι σηµείο του περιγεγραµµένου του κύκλου.  

(∆είτε το παρακάτω σχήµα για οξυγώνιο τρίγωνο). 

 

 

                                                            Υπόδειξη  

 

   (Αρκεί να αποδειχθεί για τη µία πλευρά, έστω την ΒΓ. Για τα άλλες δύο η απόδειξη 

είναι ίδια). 

 

  1
ος

 τρόπος (Άµεσα. ∆εν έχουµε φέρει τον περιγεγραµµένο κύκλο):  Έστω Η' το 

συµµετρικό του Η ως προς τη ΒΓ. Θέλουµε να αποδείξουµε ότι το Η' είναι σηµείο 

του περιγεγραµµένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ. Για να αποδειχθεί αυτό, αρκεί να 

αποδείξουµε ότι το τετράπλευρο ΑΒΗ'Γ είναι εγγράψιµο.    

 

2
ος

 τρόπος (Έµµεσα. Έχουµε φέρει τον περιγεγραµµένο κύκλο): Προεκτείνουµε το 

ύψος Α∆ του τριγώνου ΑΒΓ µέχρι να τµήσει τον περιγεγραµµένο του κύκλο. Έστω 

Η' το σηµείο τοµής. Για να εξαχθεί το συµπέρασµα, αρκεί να αποδείξουµε ότι το Η' 

είναι το συµµετρικό του Η ως προς τη ΒΓ και για να αποδειχθεί αυτό, αρκεί να 

αποδείξουµε ότι το τρίγωνο ΒΗΗ' είναι ισοσκελές µε βάση την ΗΗ΄.    

 

Ανάλογα εργαζόµαστε και αν το τρίγωνο είναι ορθογώνιο ή αµβλυγώνιο.
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Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν  

Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικές περιπτώσεις συµπερασµάτων Σ (που θέλουµε να 

αποδείξουµε) µε αντίστοιχα συµπεράσµατα Σπ (τα οποία αρκεί να αποδείξουµε). Η 

επιλογή του Σπ κάθε φορά εξαρτάται από τα στοιχεία της άσκησης. Βέβαια το θέµα 

παραµένει ανοικτό γιατί δεν εξαντλούνται εύκολα όλες οι περιπτώσεις. 

I   Ίσα ευθύγραµµα τµήµατα 

Για να αποδείξουµε ότι δύο ευθύγραµµα τµήµατα είναι ίσα, αρκεί να αποδείξουµε 

ότι 

 

• είναι αντίστοιχες πλευρές δύο ίσων τριγώνων (θα αποδείξουµε φυσικά ότι τα 

τρίγωνα αυτά είναι ίσα) ή ότι 

• είναι αθροίσµατα ή διαφορές ίσων τµηµάτων ή ότι 

• είναι οι ίσες πλευρές ενός ισοσκελούς τριγώνου ή πλευρές ισόπλευρου τριγώ-

νου ή ότι 

• το καθένα είναι ίσο µε κάποιο τρίτο ευθύγραµµο τµήµα ή ότι 

• είναι απέναντι πλευρές παραλληλογράµµου ή ότι 

• είναι διαγώνιες ορθογωνίου ή ισοσκελούς τραπεζίου ή ότι 

• είναι χορδές ίσων τόξων ή ότι 

• είναι τα εφαπτόµενα τµήµατα που φέρνουµε προς ένα κύκλο από ένα σηµείο ε- 

κτός αυτού ή ότι 

• είναι ακτίνες του ίδιου κύκλου ή ότι 

• είναι χορδές ενός κύκλου ή δύο ίσων κύκλων και έχουν ίσα αποστήµατα ή ότι  

• ορίζονται πάνω σε µια ευθεία που τέµνεται από παράλληλες ευθείες, οι οποίες 

      ορίζουν ίσα τµήµατα σε µια άλλη ευθεία που τις τέµνει ή ότι … 

♦ 

II  Ίσες γωνίες 

 Για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες είναι ίσες, αρκεί να αποδείξουµε ότι 

 

• είναι αντίστοιχες γωνίες δύο ίσων τριγώνων ή ότι 

• η καθεµία είναι ίση µε κάποια τρίτη γωνία ή ότι 

• είναι ίσες µία προς µία µε δύο άλλες γωνίες που είναι ίσες µεταξύ τους ή ότι 

• είναι κατακορυφήν ή ότι 

• είναι αθροίσµατα ή διαφορές ίσων γωνιών ή ότι 
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• είναι παραπληρώµατα ή συµπληρώµατα της ίδιας γωνίας ή ίσων γωνιών ή ότι 

• είναι οι προσκείµενες γωνίες στη βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου ή ενός ισο-

σκελούς τραπεζίου ή ότι 

• είναι επίκεντρες ή εγγεγραµµένες στον ίδιο κύκλο ή σε ίσους κύκλους και 

βαίνουν σε ίσα τόξα ή ότι 

• είναι εντός εναλλάξ ή εντός εκτός και επί τα αυτά µέρη δύο παραλλήλων ευ-

θειών που τέµνονται από µία τρίτη ευθεία ή ότι 

• είναι απέναντι γωνίες ενός παραλληλογράµµου ή ότι 

• η µία γωνία, έστω φ, σχηµατίζεται από µία χορδή ενός κύκλου και την εφα-

πτοµένη του στο ένα άκρο της χορδής αυτής και η άλλη είναι εγγεγραµµένη 

στον κύκλο αυτό και βαίνει στο τόξο της χορδής που περιέχεται στην φ ή ότι 

• οι κορυφές τους είναι διαδοχικές κορυφές εγγράψιµου τετραπλεύρου και οι 

πλευρές τους διέρχονται από τα άκρα της απέναντι πλευράς ή ότι 

• έχουν τις πλευρές τους παράλληλες ή κάθετες µία προς µία και είναι και οι δύο 

οξείες ή και οι δύο αµβλείες ή ότι ... 

♦ 

 

ΙΙΙ  ∆ύο ευθύγραµµα τµήµατα έχουν κοινό µέσο 

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο 

ή δύο τόξα κοινό µέσο). 

Για να αποδείξουµε ότι δύο ευθύγραµµα τµήµατα έχουν κοινό µέσο, αρκεί να 

αποδείξουµε ότι 

 

• το µέσο του ενός είναι και µέσο του άλλου ή ότι 

• το ένα βρίσκεται στο εσωτερικό του άλλου και τα τµήµατα που περιέχονται 

ανάµεσά τους είναι ίσα (τα τµήµατα έχουν τον  ίδιο φορέα) ή ότι 

• (µόνο για ευθύγραµµα τµήµατα) είναι διαγώνιες παραλληλογράµµου ή ότι ... 

♦ 

ΙV  ∆ύο ευθείες ταυτίζονται 

Για να αποδείξουµε ότι δύο ευθείες ταυτίζονται, αρκεί να αποδείξουµε ότι 

 

• είναι παράλληλες µεταξύ τους και διέρχονται από το ίδιο σηµείο ή ότι 

• είναι παράλληλες στην ίδια ευθεία και διέρχονται από το ίδιο σηµείο ή ότι 
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• είναι κάθετες στην ίδια ευθεία και διέρχονται από το ίδιο σηµείο ή ότι 

• αν τέµνουν στο ίδιο σηµείο, έστω Α, µία τρίτη ευθεία (ε) και αν Β και Γ είναι 

σηµεία των δύο ευθειών που βρίσκονται προς το ίδιο µέρος της (ε) και ∆ σηµείο 

της (ε) και ισχύει ∆ΑΓ=∆ΑΒ ˆˆ  ή ότι … 

      

♦ 

V   Τρία σηµεία συνευθειακά 

Για να αποδείξουµε ότι τρία σηµεία, έστω Α, Β, Γ (Β το µεσαίο), είναι συνευ-

θειακά, αρκεί να αποδείξουµε ότι 

 

• ΓΒΑ ˆ  =  180°   ή ότι 

• δύο ευθείες που ορίζονται από αυτά π.χ. οι ΑΒ και ΑΓ ταυτίζονται π.χ. είναι 

κάθετες ή παράλληλες στην ίδια ευθεία ή ότι 

• το ευθύγραµµο τµήµα ΑΓ είναι ίσο µε το άθροισµα των δύο άλλων ευθυ-

γράµµων τµηµάτων ΑΒ και ΒΓ, δηλ. ΑΓ = ΑΒ + ΒΓ ή ότι 

• το µήκος του ευθυγράµµου τµήµατος ΑΓ είναι ίσο µε το άθροισµα των µηκών 

των δύο άλλων ευθυγράµµων τµηµάτων ΑΒ και ΒΓ, δηλ. (ΑΓ) = (ΑΒ) + (ΒΓ) 

ή ότι 

• η ευθεία που ορίζεται από τα δύο σηµεία διέρχεται και από το τρίτο σηµείο 

(π.χ. η ευθεία ΑΒ διέρχεται από το σηµείο Γ) ή ότι …  

♦ 

VI   Ορθογώνιο τρίγωνο 

Για να αποδείξουµε ότι ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο, αρκεί να  αποδείξουµε  

ότι 

 
• µία γωνία του είναι ορθή ή ότι 

• δύο γωνίες του είναι συµπληρωµατικές ή ότι  

• η διάµεσος που φέρνουµε από µία κορυφή του είναι ίση µε το µισό της 

αντίστοιχης πλευράς ή ότι 

• είναι ίσο µε ένα άλλο τρίγωνο που ξέρουµε ότι είναι ορθογώνιο ή ότι …  

 

♦  
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VΙI  Ευθείες κάθετες 

Για να αποδείξουµε ότι δύο ευθείες είναι κάθετες, αρκεί να  αποδείξουµε ότι 

 

• σχηµατίζεται ορθογώνιο τρίγωνο µε κορυφή της ορθής γωνίας το σηµείο το-

µής τους. (Φυσικά πρέπει να αποδείξουµε ότι το τρίγωνο αυτό είναι ορθογώ-

νιο) ή ότι 

• σχηµατίζουν γωνία 90° ή ότι 

• ηµιευθείες τους µε αρχή το κοινό τους σηµείο είναι διχοτόµοι δύο εφεξής και 

παραπληρωµατικών γωνιών ή ότι 

• η µία είναι η µεσοκάθετος ενός ευθυγράµµου τµήµατος του οποίου φορέας 

είναι η άλλη ή ότι 

• στη µία ευθεία ανήκει η διχοτόµος ή η διάµεσος που ξεκινά από την κορυφή 

ενός ισοσκελούς τριγώνου και στην άλλη ευθεία ανήκει η βάση του τριγώνου 

αυτού ή ότι 

• ένα τµήµα της µιας ευθείας είναι πλευρά ενός τριγώνου και η άλλη ευθεία 

διέρχεται από την απέναντι κορυφή του τριγώνου αυτού και από το ορθόκε- 

ντρό του ή ότι 

• είναι παράλληλες µία προς µία µε δύο άλλες ευθείες, που γνωρίζουµε ότι εί-

ναι κάθετες µεταξύ τους ή ότι 

• η µία ευθεία είναι παράλληλη σε µια τρίτη ευθεία, που γνωρίζουµε ότι είναι 

κάθετη στην άλλη ή ότι 

• τµήµατά τους είναι διαγώνιες ρόµβου ή ότι 

• η µία είναι εφαπτοµένη ενός κύκλου και η άλλη διέρχεται από το σηµείο επα-

φής και το κέντρο του κύκλου ή ότι ... 

♦ 

 

VIII  Μεσοκάθετος ευθυγράµµου τµήµατος 

         Για να αποδείξουµε ότι µία ευθεία είναι µεσοκάθετος ενός ευθυγράµµου τµήµατος,   

         αρκεί να  αποδείξουµε ότι  
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• διέρχεται από το µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος και είναι κάθετη σ’ αυτό ή ότι 

• διέρχεται από το µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος και ένα σηµείο της ισαπέχει 

από τα άκρα του ή ότι 

•  δύο σηµεία της ισαπέχουν από τα άκρα του ευθυγράµµου τµήµατος ή ότι ...  

 

♦ 

  

IΧ  Τρεις ευθείες διέρχονται από το ίδιο σηµείο (συντρέχουν) 

 Για να αποδείξουµε ότι τρεις ευθείες διέρχονται από το ίδιο σηµείο, αρκεί να  

 αποδείξουµε ότι 

 

• τµήµατά τους είναι δευτερεύοντα στοιχεία ενός τριγώνου, δηλ. διχοτόµοι, 

ύψη ή διάµεσοι ή ότι 

• είναι µεσοκάθετες των πλευρών ενός τριγώνου ή ότι  

• οι δύο ευθείες τέµνονται σε ένα σηµείο και από αυτό το σηµείο διέρχεται και 

η τρίτη ευθεία ή ότι 

• δύο από τις ευθείες τέµνονται σε ένα σηµείο, έστω Α και άλλες δύο (µία 

ευθεία θα είναι και στα δύο ζεύγη) τέµνονται σε ένα σηµείο, έστω Β και τα 

δύο σηµεία Α και Β ταυτίζονται ή ότι  

• οι δύο ευθείες τέµνονται σε ένα σηµείο και η ευθεία που ορίζεται από το σηµείο 

τοµής τους και από ένα σηµείο της τρίτης ευθείας είναι η τρίτη ευθεία ή ότι ... 

 

♦ 

X   Μέσο ευθυγράµµου τµήµατος 

      Για να αποδείξουµε ότι ένα σηµείο (έστω Μ)  ενός ευθυγράµµου τµήµατος (έστω  
      ΑΒ) είναι µέσο του ευθυγράµµου τµήµατος αρκεί να αποδείξουµε ότι  

• ΜΑ = ΜΒ (δείτε απόδειξη ισότητας ευθυγράµµων τµηµάτων) ή ότι  

• το ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ είναι διαγώνιος παραλληλογράµµου και το σηµείο Μ 

είναι το σηµείο τοµής των διαγωνίων του ή ότι 

• το τµήµα ΑΒ είναι πλευρά τριγώνου και το σηµείο Μ είναι το σηµείο που τέµνει 

την πλευρά ΑΒ η διάµεσος από την απέναντι κορυφή (δηλ. η ευθεία που άγεται 

από την απέναντι κορυφή και διέρχεται από το βαρύκεντρο του τριγώνου) ή ότι  
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• το τµήµα ΑΒ είναι πλευρά τριγώνου και το σηµείο Μ είναι το σηµείο τοµής της 

ΑΒ µε την παράλληλη που άγεται από το µέσο µιας άλλης πλευράς προς την 

τρίτη πλευρά του τριγώνου ή ότι …  

 

♦  
 

XI  Παράλληλες ευθείες 

Για να αποδείξουµε ότι δύο ευθείες είναι παράλληλες µεταξύ τους αρκεί να 

αποδείξουµε ότι 

 

• τµήµατά τους είναι απέναντι πλευρές παραλληλογράµµου ή ότι 

• είναι κάθετες στην ίδια ευθεία σε διαφορετικά σηµεία ή ότι 

• τέµνονται από µία τρίτη ευθεία και δύο εντός εναλλάξ γωνίες είναι ίσες ή δύο 

εντός εκτός και επί τα αυτά µέρη γωνίες είναι ίσες ή δύο εντός και επί τα 

αυτά µέρη γωνίες είναι παραπληρωµατικές ή ότι 

• καθεµία είναι παράλληλη προς µία τρίτη ευθεία ή ότι 

• τέµνουν δύο άλλες τεµνόµενες; ευθείες και ορίζουν πάνω σ' αυτές ανάλογα 

τµήµατα ή ότι 

• η µία ευθεία διέρχεται από τα µέσα των πλευρών ενός τριγώνου και η άλλη είναι 

φορέας της τρίτης πλευράς του τριγώνου αυτού ή ότι  

• η µία ευθεία διέρχεται από τα µέσα των µη παραλλήλων πλευρών ενός τραπεζίου 

και η άλλη είναι φορέας µιας βάσης του τραπεζίου αυτού ή ότι … 

 

♦ 

ΧΙI  Εφαπτοµένη κύκλου 

Για να αποδείξουµε ότι µία ευθεία εφάπτεται σε ένα κύκλο, αρκεί να αποδείξου-

µε ότι 

 

• είναι κάθετη σε µία ακτίνα του κύκλου στο άκρο της ακτίνας που είναι 

σηµείο του κύκλου ή ότι 

• τέµνει τον κύκλο σε ένα σηµείο, έστω Μ, και η γωνία ω που σχηµατίζει µε 

µία χορδή του κύκλου της οποίας ένα άκρο είναι το Μ είναι ίση µε κάθε εγγε-

γραµµένη γωνία που βαίνει στο τόξο της χορδής που περιέχεται στην ω ή ότι 

• το κάθετο τµήµα που φέρνουµε από το κέντρο του κύκλου προς την ευθεία 

είναι ίσο µε την ακτίνα του κύκλου ή ότι ... 
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♦ 

ΧΙΙI   Ισοσκελές τρίγωνο 

Για να αποδείξουµε ότι ένα τρίγωνο είναι ισοσκελές, αρκεί να αποδείξουµε ότι 

 

• δύο πλευρές του είναι ίσες ή ότι 

• δύο γωνίες του είναι ίσες ή ότι 

• ένα ύψος του είναι και διχοτόµος ή διάµεσος ή ότι 

• µία διχοτόµος του είναι και ύψος ή διάµεσος ή ότι 

• µία διάµεσος του είναι και ύψος ή διχοτόµος ή ότι ... 

♦ 

ΧΙV  ∆ιχοτόµος γωνίας  
 
      Για να αποδείξουµε ότι µία ηµιευθεία είναι διχοτόµος µιας γωνίας, αρκεί να 
       αποδείξουµε ότι   

• η ηµιευθεία αυτή σχηµατίζει ίσες γωνίες µε τις πλευρές της γωνίας ή ότι 

• ένα σηµείο της ισαπέχει από τις πλευρές της γωνίας ή ότι 

• η γωνία είναι γωνία ενός τριγώνου και η ηµιευθεία έχει ως αρχή την αντίστοιχη  

κορυφή του τριγώνου αυτού και διέρχεται από το έγκεντρό του ή ότι   

• η γωνία είναι η γωνία των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου και η ηµιευθεία 

έχει αρχή την κορυφή του τριγώνου αυτού και είναι κάθετη στη βάση ή διέρχεται 

από το µέσο της βάσης ή ότι …    

♦   
ΧV   Παραλληλόγραµµο – ορθογώνιο – ρόµβος - τετράγωνο 

Για να αποδείξουµε ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραµµο, ορθογώνιο, 

ρόµβος ή τετράγωνο µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ένα από τα αντίστοιχα 

κριτήρια που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.  
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 Π Α Ρ Α ∆ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α   

Ως εφαρµογή των παραπάνω ας δούµε τρεις ασκήσεις λυµένες υποδειγµατικά. Στην 

παρουσίαση της λύσης (τετράδιο, διαγώνισµα) θα γράφουµε οπωσδήποτε τη 
διαδικασία της απόδειξης και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο. 

1° παράδειγµα: ∆ίνεται γωνία yOx ˆ   και η διχοτόµος της Οδ. Από σηµείο Α της Οy 

φέρνουµε παράλληλη προς την Οδ που τέµνει την προέκταση της Οx στο Β. Να 

αποδείξετε ότι ΟΑ = ΟΒ. 
Λύση 

Τα βασικά µέρη της άσκησης    

 

 

  

«Αρκεί να αποδείξουµε ότι ...»     

Ζητείται να αποδείξουµε ότι ΟΑ = ΟΒ (Συµπέρασµα). Για να αποδειχθεί αυτό, 

αρκεί να αποδείξουµε ότι το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές και για να 

αποδειχθεί αυτό, αρκεί να αποδείξουµε ότι 11
ˆÂ Β= .  

(Λόγω των παραλλήλων ευθειών και της διχοτόµου είναι ευκολότερο να 
βρούµε σχέσεις µεταξύ γωνιών). 

 

Υπόθεση 
Οδ διχοτόµος της yOx ˆ , Α τυχαίο σηµείο της Οy και ΑΒ || Οδ 

(Β σηµείο της προέκτασης της Οx προς το Ο).  

Συµπέρασµα ΟΑ = ΟΒ. 

Κατασκευή του σχήµατος 
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Σύνδεση των δεδοµένων µε τη θεωρία 

 

• Η Οδ είναι διχοτόµος της γωνίας yOx ˆ . Αυτό σηµαίνει ότι χωρίζει τη γωνία 

σε δύο ίσες γωνίες. (Στο σχήµα στις ίσες γωνίες έχουµε σηµειώσει το γράµµα 

ω). 

• ΑΒ || Οδ. Παρατηρούµε ότι οι ευθείες αυτές τέµνονται από τις Οy και Οx, 

οπότε θα ισχύουν όλα τα συµπεράσµατα του θεωρήµατος των 

παραλλήλων ευθειών (εντός εναλλάξ γωνίες ίσες κλπ. ...). 

Aπόδειξη 
Έχουµε: 

δΟ̂ΑÂ1 =  (1), ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΑΒ και Οδ µε τέµνουσα την Οy. 

δÔˆ
1 x=Β  (2), ως εντός εκτός και επί τα αυτά µέρη των παραλλήλων ΑΒ και Οδ µε 

τέµνουσα τη Βx.  

δÔδˆ x=ΟΑ  (3), επειδή η Οδ είναι διχοτόµος της yOx ˆ .  

Από τις σχέσεις (1), (2) και (3) προκύπτει ότι 11
ˆÂ Β= .    

Άρα το τρίγωνο ΟΑΒ είναι ισοσκελές και εποµένως ΟΑ = ΟΒ.                                                                                                         

♦ 

2
ο
 παράδειγµα: Έστω τρίγωνο ΑΒΓ µε ΒΓ = 2ΑΒ και Γ=Β ˆ2ˆ .  Να αποδείξετε 

ότι ο90ˆ =Α . 
Λύση 

Τα βασικά µέρη της άσκησης 

 

Κατασκευή του σχήµατος 

      Η άσκηση αυτή είναι λίγο διαφορετική από την προηγούµενη, γιατί χρειάζεται 

να χαράξουµε και κάποιες γραµµές (βοηθητικές). Σ' αυτό µας κατευθύνει η υ-

πόθεση. Τη σχέση των γωνιών Β και Γ µπορούµε να την εκφράσουµε στο 

σχήµα φέρνοντας τη διχοτόµο της γωνίας Β και θέτοντας στις ίσες γωνίες το 

γράµµα ω. Επίσης, τη σχέση των πλευρών ΒΓ και ΑΒ µπορούµε να την εκ-

φράσουµε σηµειώνοντας το µέσο Μ της ΒΓ και θέτοντας στα ίσα τµήµατα το 

ίδιο σύµβολο (δύο µικρές γραµµές). Τέλος, παρατηρούµε ότι σχηµατίζεται ένα 

ισοσκελές τρίγωνο, το ∆ΒΓ, οπότε φέρνουµε και τη διάµεσό του ∆Μ, (η 

Υπόθεση ΑΒΓ τρίγωνο µε ΒΓ = 2ΑΒ και Γ=Β ˆ2ˆ   

Συµπέρασµα ο90ˆ =Α  
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διάµεσος ενός ισοσκελούς τριγώνου που άγεται από την κορυφή είναι γενικά 

µία καλή βοηθητική γραµµή). Έτσι έχουµε το παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

                                             «Αρκεί να αποδείξουµε ότι ...» 

 
Ζητείται να αποδείξουµε ότι ο

=Α 90ˆ (Συµπέρασµα). Μια πρώτη σκέψη θα ήταν να απο-   

δείξουµε ότι ο90ˆˆ =ΒΓΑ+ΓΒΑ . Αυτό όµως δε µπορεί να αποδειχθεί µε τα στοιχεία της 

υπόθεσης ανεξάρτητα από την γωνία Α. Παρατηρούµε όµως ότι αν ο
=Α 90ˆ , τότε τα τρί-

γωνα ΑΒ∆ και Μ∆Β είναι ίσα. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουµε ότι τα τρίγωνα ΑΒ∆ και 

Μ∆ΒΜ είναι ίσα. 

Σύνδεση των δεδοµένων µε τη θεωρία 

• Με τη βοήθεια της διχοτόµου Β∆ της γωνίας Β που φέραµε ως βοηθητική, ορίζεται 

το ισοσκελές τρίγωνο ∆ΒΓ, αφού έχει δύο γωνίες ίσες.  

• Η διάµεσος ∆Μ του ισοσκελούς τριγώνου ∆ΒΓ, που φέραµε από την κορυφή, είναι 

και ύψος και διχοτόµος. 

Απόδειξη 

Συγκρίνουµε τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Μ∆Β. Τα τρίγωνα αυτά έχουν: 
 

1. ΑΒ = ΜΒ, αφού ΒΓ = 2ΑΒ και το Μ είναι µέσο της ΒΓ. 

2. Β∆ = Β∆ (κοινή) και  

3. διχοτόµος) (  
2

ˆ
ˆˆ Β∆

Β
=ΜΒ∆=ΑΒ∆ . 

Από τις παραπάνω ισότητες προκύπτει ότι τα τρίγωνα ΑΒ∆ και Μ∆Β είναι ίσα (κριτή- 

ριο ΠΓΠ), οπότε .ˆˆ ΒΜ∆=∆ΑΒ  Αλλά ο
=ΒΜ∆ 90ˆ , γιατί η διάµεσος ∆Μ του ισοσκε- 

λούς τριγώνου ∆ΒΓ είναι και ύψος. Άρα 
ο

=Α 90ˆ . 
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3° παράδειγµα: ∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ (
ο

=Α 90ˆ )    και η διάµεσός του 

ΑΜ. Αν ∆ ένα εσωτερικό σηµείο του ΒΜ και Ε, Ζ οι προβολές του ∆ στις ΑΒ 

και ΑΓ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι: 

Η διάµεσος ΑΜ, το τµήµα ∆Ζ και η παράλληλη από το Β προς την ΕΖ συντρέ-

χουν. 

Λύση 

Τα βασικά µέρη της άσκησης 

 

 

Κατασκευή του σχήµατος  

 

 

 

 

«Αρκεί να αποδείξουµε ότι ...» 

Ζητείται να αποδείξουµε ότι τα τµήµατα ΑΜ, ∆Ζ και η παράλληλη από το Β 

προς την ΕΖ συντρέχουν (Συµπέρασµα). Καταρχάς είναι προφανές ότι τα 

τµήµατα ΑΜ και ∆Ζ τέµνονται σε ένα εσωτερικό σηµείο του τριγώνου, έστω Ρ 

(γιατί;). Αρκεί να αποδείξουµε λοιπόν ότι από το Ρ διέρχεται και η τρίτη ευθεία 

ή ισοδύναµα ότι η ΒΡ είναι παράλληλη στην ΕΖ. Προς τούτο, αρκεί να 

αποδείξουµε ότι το τετράπλευρο ΕΒΡΖ είναι παραλληλόγραµµο, αφού ΖΡ || ΕΒ. 

Για να αποδείξουµε όµως ότι το τετράπλευρο ΕΒΡΖ είναι παραλληλόγραµµο  

Υπόθεση Στο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ο
=Α 90ˆ , ΑΜ διάµεσος, ∆ εσωτερικό 

σηµείο του ΒΜ , ΑΒ⊥∆Ε και ΑΓ⊥∆Ζ . 

Συµπέρασµα Οι ευθείες ΑΜ, ∆Ζ και η παράλ/λη από το Β προς την ΕΖ συ-

ντρέχουν. 
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αρκεί να αποδείξουµε ότι ΖΡ = ΕΒ. Παρατηρούµε δε πως τα τµήµατα ΖΡ και ΕΒ 

είναι πλευρές των τριγώνων ΑΖΡ και ∆ΕΒ αντίστοιχα, τα οποία υποψιαζόµαστε 

ότι είναι ίσα. Αρκεί λοιπόν να αποδείξουµε ότι τα τρίγωνα ΑΖΡ και ∆ΕΒ είναι 

ίσα. 

Σύνδεση των δεδοµένων µε τη θεωρία 

Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο µε ο
=Α 90ˆ , οπότε ο

=Γ+Β 90ˆˆ . Η ΑΜ είναι 

διάµεσος του τριγώνου αυτού που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα ΒΓ. Αυτό ση- 

µαίνει ότι  
2

ΒΓ
=ΑΜ και ότι τα τρίγωνα ΜΑΓ και ΜΑΒ είναι ισοσκελή, οπότε 

ισχύουν σ' αυτά όλες οι ιδιότητες των ισοσκελών τριγώνων. 

Τα τµήµατα ∆Ε και ∆Ζ είναι κάθετα στις πλευρές ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα, οπότε 

το τετράπλευρο ΑΕ∆Ζ είναι ορθογώνιο και εποµένως ισχύουν σ' αυτό όλες οι 

ιδιότητες των ορθογωνίων. 
 

Απόδειξη 

    Συγκρίνουµε τα ορθογώνια τρίγωνα ΖΑΡ και Ε∆Β. Αυτά έχουν: 
1.  ΑΖ = ∆Ε, ως απέναντι πλευρές του ορθογωνίου ΑΖ∆Ε και 

  
2. 11

ˆˆ ∆=Α , διότι Γ=Α ˆˆ
1 , αφού το τρίγωνο ΜΑΓ είναι ισοσκελές και Γ=∆ ˆˆ

1  

 ως συµπληρωµατικές της γωνίας Β του τριγώνου ΑΒΓ.  

    Από τις παραπάνω ισότητες προκύπτει ότι τα ορθογώνια τρίγωνα ΖΑΡ και Ε∆Β 

είναι ίσα, οπότε ΖΡ = ΕΒ. Επειδή τα τµήµατα αυτά είναι και παράλληλα, αφού το 

ΑΖ∆Ε είναι ορθογώνιο, έπεται ότι το τετράπλευρο ΕΒΡΖ είναι παραλληλόγραµµο 

και εποµένως ισχύει ΒΡ || ΕΖ. Συνεπώς η παράλληλη από το Β προς την ΕΖ διέρ- 

χεται από το Ρ, αφού από το σηµείο Β µόνο µία παράλληλη µπορούµε να φέρουµε 

προς την ΕΖ.  

    Άρα η διάµεσος ΑΜ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ, το τµήµα ∆Ζ και η παράλ- 

ληλη από το Β προς την ΕΖ συντρέχουν. 

   

 


