
Απόδειξη των δφο βαςικών ςχζςεων 

 

 

Πρόταςη 1. Αν το Β είναι θ κορυφι του παραβολικοφ τμιματοσ με βάςθ το ΑΓ (δθλαδι θ 

εφαπτομζνθ ςτο Β είναι παράλλθλθ με τθν ΑΓ) και το ΒΔ είναι παράλλθλο ςτον άξονα 

ςυμμετρίασ τθσ παραβολισ, τότε το Δ είναι το μζςο του ΑΓ. 

Απόδειξη:  ε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ζςτω ότι θ παραβολι δίνεται από τθν εξίςωςθ 

 τότε οι ςυντεταγμζνεσ για τα ςθμεία Α, Β και Γ είναι  , 

, . 

Επειδι θ εφαπτομζνθ ςτο Β είναι παράλλθλθ ςτο ΑΓ θ κλίςθ τθσ που είναι  κα ιςοφται 

με τθν κλίςθ τθσ ΑΓ: 

 

Δθλαδι,  

 

 

 

Επομζνωσ το Δ είναι μζςο του ΑΓ. 

 



Πρόταςη 2. το ςχιμα δίπλα, θ ΖΓ είναι θ 

εφαπτομζνθ ςτο Γ και θ ΑΖ παράλλθλθ ςτον 

άξονα ςυμμετρίασ τθσ παραβολισ. Από τυχαίο 

ςθμείο Ξ του ΑΓ φζρνουμε παράλλθλθ ςτον 

άξονα ςυμμετρίασ τθσ παραβολισ που τζμνει τθν 

παραβολι ςτο Ο και τθν ΑΓ ςτο Μ. Σότε: 

 

Απόδειξη: Φζρνουμε τθν ΓΟ που τζμνει το ΑΖ 

ςτο Ρ. 

Λόγω των παραλλιλων ΑΖ // ΞΜ που τζμνονται 

από τισ ΑΓ, ΡΓ και ΖΓ κα ζχουμε τθν ιςότθτα των 

λόγων: 

 

Επομζνωσ, αν κεωριςουμε ομοιοκεςία με 

κζντρο το Γ και λόγο  κα είναι: 

 Σο Α ομοιόκετο του Ξ 

 Σο Ρ ομοιόκετο του Ο και 

 Σο Ζ ομοιόκετο του Μ 

 

Επομζνωσ, κα είναι  και το  ΑΖ ομοιόκετο του ΞΜ και το ΑΡ ομοιόκετο του ΞΟ, δθλαδι κα 

ιςχφει ότι: 

 

Ακόμα, οι ΡΞ και ΓΖ είναι παράλλθλεσ (αυτό κζλει δουλίτςα, αλλά μπορεί να αποδειχκεί με 

τθ χριςθ καρτεςιανών ςυντεταγμζνων όπωσ και πριν) 

Επομζνωσ από το Θεώρθμα του Θαλι παίρνουμε, 

 

Από τισ (1) και (2) καταλιγουμε ςτο ηθτοφμενο: 

 

Πόριςμα: Αν το Ξ είναι μζςο τθσ ΑΓ τότε και το Ο είναι μζςο τθσ ΞΜ.  

Αυτό ςθμαίνει ότι αν φζρουμε από τθν κορυφι Β του παραβολικοφ τμιματοσ τθν 

παράλλθλο ςτον άξονα ςυμμετρίασ τθσ παραβολισ, αυτι κα τζμνει το ΑΓ ςτο μζςο του Δ 

(Πρόταςθ 1) και το ΓΖ ςτο Ε, ζτςι ώςτε το Β να είναι μζςο του ΔΕ (πρόταςθ 2). 


