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Αζκήζεις ζτ. βιβλίοσ ζελίδας 60
Ερώηηζη Καηανόηζης
Αλ ΑΒ, ΑΓ πιάγηα ηκήκαηα σο πξνο κία επζεία ε θαη ΑΚ ην θάζεην ηκήκα ηόηε:
1. ζπκπιεξώζηε ηηο παξαθάησ ηζνδπλακίεο
i) AB = AΓ  ΚΒ = ΚΓ
ii) AB > AΓ  ΚΒ > ΚΓ

2.
Χαξαθηεξίζηε σο ζσζηή (  ) ή ιάζνο ( Λ ) θάζε κία από ηηο παξαθάησ ζρέζεηο
θαη αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο .
i)

ΑΒ > ΑΚ

ii)

ΑΒ = ΑΚ



iii) AB < AK





Λ
Λ
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i) σζηό αθνύ ην θάζεην ηκήκα ΑΚ είλαη κηθξόηεξν από νπνηνδήπνηε πιάγην ηκήκα
πνπ θέξεηαη από ην Α ζηελ ε .
(ii) , (iii) γηα ηνλ ίδην ιόγσ κε ην ( i)

Αζκήζεις εμπέδωζης
1.
ηηο θάζεηεο πιεπξέο ΑΒ, ΑΓ νξζνγώληνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ ζεσξνύκε ηα ζεκεία Γ,
Δ αληίζηνηρα. Να απνδείμεηε όηη
i) ΓE < EB
ii) ΓE < BΓ
Λύζη
i) Από ην Δ έρνπκε ηηο ΔΓ, ΔΒ πιάγηεο
ζηελ ΑΒ θαη επεηδή ΑΓ < ΑΒ, ζα είλαη
ΔΓ < ΔΒ
(1)

Γ
Δ

Α
Γ

Β

ii) Από ην B έρνπκε ηηο BE, BΓ πιάγηεο
ζηελ ΑΓ θαη επεηδή ΑΔ < ΑΓ, ζα είλαη
ΒΔ < ΒΓ
(2)
(1) θαη (2)  ΔΓ < ΔΒ < ΒΓ  ΔΓ < ΒΓ
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2.
ην παξαθάησ ζρήκα ην ΑΗ είλαη ύςνο θαη δηάκεζνο ηνπ ηξηγώλνπ ΑΒΓ.
Να ζπγθξίλεηαη ηα ηκήκαηα ΑΒ, ΑΓ θαη ΑΓ
Λύζη
A

ΑΗ κεζνθάζεηνο ηνπ ΒΓ  ΑΒ = ΑΓ
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Από ην Α έρνπκε ηηο ΑΓ, ΑΓ πιάγηεο
ζηε ΒΓ θαη επεηδή ΗΓ < ΗΓ, ζα είλαη
ΑΓ < ΑΓ

3.
Γίλεηαη ηκήκα ΑΒ, ζεκείν Ρ ηεο κεζνθαζέηνπ ηνπ θαη κία κεηαβιεηή επζεία
ε πνπ δηέξρεηαη από ην Α.
i) Να ζπγθξίλεηε ηηο απνζηάζεηο ηνπ Ρ από ηελ επζεία ε θαη ην ζεκείν Β.
ii) Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηεο επζείαο ε, ώζηε νη απνζηάζεηο απηέο λα
είλαη ίζεο;
Λύζη
ε
Κ

i) Δπεηδή ην Ρ αλήθεη ζηε κεζνθάζεην ηνπ ΑΒ,
ζα είλαη ΡΑ = ΡΒ
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Έζησ ΡΚ ε απόζηαζε ηνπ Ρ από ηελ ε.
Όηαλ ε επζεία ε δε ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία
ΑΡ, νύηε κε ηελ Αx  ΑΡ, νξίδεηαη
νξζνγώλην ηξίγσλν ΡΚΑ, νπόηε ΡΚ < ΡΑ ,
άξα θαη ΡΚ < ΡΒ

Όηαλ ε επζεία ε ζπκπίπηεη κε ηελ επζεία ΑΡ, ηόηε ΡΚ = 0 < ΡΒ
ii) Όηαλ ε ε ζπκπίπηεη κε ηελ Αx  ΑΡ, ηόηε ΡΚ = ΡΑ = ΡΒ.
Η δεηνύκελε, ινηπόλ, ζέζε ηεο ε είλαη λα ζπκπίπηεη κε ηελ Αx.
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