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Αν δύο παράλληλες
ευθείες τέµνονται από
τρίτη, σχηµατίζουν :
τις εντός εναλλάξ

1. Σε ισοσκελές τρίγωνο ABΓ (AB = AΓ) ϕέρουµε το ύψος Α∆ και µια ευθεία
 παράλληλη προς την BΓ, που τέµνει τις πλευρές AB και AΓ στα σηµεία E
και Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) Το τρίγωνο AEZ είναι ισοσκελές.

γωνίες ίσες,
τις εντός εκτός και επί

(ϐʹ) Τα τρίγωνα AE∆ και AZ∆ είναι ίσα.

τα αυτά µέρη γωνίες
ίσες,
τις εντός και επί τα
αυτά µέρη γωνίες

2. ∆ίνεται κύκλος κέντρου O, µια διάµετρος του AB και µια χορδή AΓ. Η
παράλληλη ευθεία  προς την AΓ που διέρχεται από το κέντρο O τέµνει το

_

_

τόξο BΓ στο σηµείο ∆. Να αποδείξετε ότι το ∆ είναι το µέσο του τόξου BΓ.

παραπληρωµατικές.
(Πρόταση Ι-Πόρισµα,
σελίδα 82)

3. ΄Εστω τρίγωνο ABΓ και A∆ διχοτόµος του. Από το σηµείο ∆ ϕέρουµε παράλληλή ευθεία στην AB που τέµνει την AΓ στο E. Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο
A∆E είναι ισοσκελές.
ισοσκελές τρίγωνο ABΓ
(AB = AΓ) και η διάµεσός του
AM. Φέρουµε ηµιευθεία Γx ⊥ BΓ

4. ∆ίνεται

προς το ηµιεπίπεδο που δεν ανήκει
το A και παίρνουµε σε αυτήν τµήµα
Γ∆ = AB. Να αποδείξετε ότι :

∆ύο ευθείες κάθετες
στην ίδια ευθεία, σε
διαφορετικά σηµεία
της, είναι µεταξύ τους
παράλληλες.
(Πόρισµα ΙΙ, σελίδα 81)

b = Γ∆A
b ,
(αʹ) ∆AΓ
Αν δύο διαφορετικές
ευθείες είναι
παράλληλες προς µία

(ϐʹ) η A∆ είναι διχοτόµος της γωνίας
b .
MAΓ

τρίτη ευθεία, τότε είναι
και µεταξύ τους
παράλληλες.
(Πρόταση ΙΙ, σελίδα

5. Στο διπλανό σχήµα οι ηµιευθείες Ax
και Ey είναι παράλληλες. Να υπολο[.
γίσετε το µέτρο της γωνίας AΓE
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Αν δύο ευθείες
τεµνόµενες από τρίτη
σχηµατίζουν δύο εντός
εναλλάξ γωνίες ίσες,
τότε είναι
παράλληλες.
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6. Οι κύκλοι (K, R) και (Λ, ρ) εφάπτονται στο σηµείο A.
Μια ευθεία διέρχεται από το A και τέµνει τους δύο
κύκλους στα σηµεία B και Γ. Να αποδείξετε ότι οι εφαπτοµένες 1 και 2
των κύκλων στα σηµεία B και A αντίστοιχα, είναι παράλληλες.

Αν δύο ευθείες
τεµνόµενες από τρίτη
σχηµατίζουν δύο εντός,
εκτός και επί τα αυτά
µέρη γωνίες ίσες ή δύο
εντός και επί τα αυτά

(Θεώρηµα, σελίδα 80).

µέρη
παραπλρωµατικές,
τότε είναι
παράλληλες.
(Πόρισµα Ι, σελίδα 81)

b και Γ
b. Από το
7. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ και οι διχοτόµοι B∆ και ΓE των γωνιών B
0
σηµείο A ϕέρουµε ευθεία x Ax k BΓ, που τέµνει τις προεκτάσεις των ΓE και
B∆ αντίστοιχα στα σηµεία Z και H.
Να αποδείξετε ότι ZH = AB + AΓ.
8. Στο ισοσκελές τρίγωνο ABΓ (AB =
AΓ) ϕέρουµε τις διαµέσους B∆ και
ΓE. Μία ευθεία  παράλληλη στη
ϐάση BΓ τέµνει τις πλευρές AB και
AΓ στα Z και H αντίστοιχα και τις διαµέσους B∆ και ΓE στα σηµεία Θ και
K αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :

(αʹ) BZ = ΓH.
(ϐʹ) Τα τρίγωνα ZBΘ και HKΓ είναι
ίσα.
(γʹ) ZK = HΘ.

Από σηµείο εκτός
ευθείας άγεται µία
µόνο παράλληλη προς

9. ∆ίνεται τρίγωνο ABΓ και οι διάµεσοι του BM και ΓN. Προεκτείνουµε τη BM
κατά τµήµα M∆ = BM και τη ΓN κατά τµήµα NE = ΓN. Να αποδείξετε ότι :
(αʹ) A∆ k BΓ,

αυτή.
( Αίτηµα
παραλληλίας)

(ϐʹ) AE k BΓ,
(γʹ) E, A και ∆ είναι συνευθειακά.

¨Φτασµένες οι προλήψεις σε µια καθαρότητα µαθηµατική, µας οδηγούν στη
ϐαθύτερη γνώση του κόσµου.¨
Οδυσσέας Ελύτης, 1911 − 1996, ΄Ελληνας ποιητής.
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