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Επωηήζειρ Καηανόηζηρ
1.
Πώο ζα ρσξηζζεί κε θαλόλα θαη δηαβήηε έλα επζύγξακκν ηκήκα ζε ηέζζεξα ίζα
ηκήκαηα ;
Απάνηηζη
Φέξλνπκε ηε κεζνθάζεην ηνπ ηκήκαηνο θαη ηηο κεζνθάζεηεο ησλ δύν επί κέξνπο
ηκεκάησλ.

2.
Πσο ζα βξεζεί κε θαλόλα θαη δηαβήηε ην κέζν ελόο ηόμνπ δνζκέλνπ θύθινπ;
Απάνηηζη
Δίλαη ην ζεκείν ηνκήο ηεο κεζνθαζέηνπ ηεο αληίζηνηρεο ρνξδήο κε ην ηόμν.

3.
Πώο ζα βξεζεί ην θέληξν ελόο θύθινπ πνπ έρεη γξαθηεί κε έλα λόκηζκα;
Απάνηηζη
Δίλαη ην ζεκείν ηνκή ησλ κεζνθαζέησλ δύν ρνξδώλ ηνπ θύθινπ .

4.
Τα ηκήκαηα α, β, γ κε α > β θαη α > γ είλαη πιεπξέο ηξηγώλνπ όηαλ
Α. α = β + γ,

Β. α > β+ γ

Γ.

α<β+γ

Γ. α< 2(β + γ)

Δ. ηίπνηα από ηα πξνεγνύκελα
Κπθιώζηε ηελ ζσζηή απάληεζε θαη αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο .
Απάνηηζη
Αθνύ α.> β θαη α.> γ ζα είλαη πξνθαλώο α > |β-γ| .
Οπόηε αλ αθόκα ηζρύεη θαη α < β + γ ηόηε ζα ηζρύεη ε ηξηγσληθή αληζόηεηα θαη
επνκέλσο ηα α, β, γ είλαη κήθε πιεπξώλ ηξηγώλνπ.

Αζκήζειρ Εμπέδωζηρ
1.

Να θαηαζθεπάζεηε γεσκεηξηθά γσλία 45ν
Λύζη
Καηαζθεπάδνπκε γσλία 90ν θαη θέξνπκε ηε δηρνηόκν ηεο
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2.
Να ρσξίζεηε δνζκέλε γσλία ζε ηέζζεξηο ίζεο γσλίεο.
Λύζη
Γηρνηνκνύκε ηε δνζκέλε γσλία, όπσο θαη ηηο γσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ.

3.
Να θαηαζθεπάζεηε ηζόπιεπξν ηξίγσλν κε πιεπξά γλσζηό ηκήκα α.
Λύζη
Α
α
Β

α
α

Γ

Α

Β
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Γ

Ανάλςζη
Έζησ ΑΒΓ ην δεηνύκελν ηζόπιεπξν ηξίγσλν
κε πιεπξά α.
Καηαζθεπάζηκν από ηε ζεσξία ζηνηρείν ην ηκήκα
ΒΓ = α
Η θνξπθή Α απέρεη από ην Β απόζηαζε α. Άξα
ην ζεκείν Α ζα αλήθεη ζηνλ θύθιν (Β, α)
Οκνίσο ην Α ζα αλήθεη ζηνλ θύθιν (Γ, α)
Η θνξπθή Α, ινηπόλ, ζα είλαη ε ηνκή ησλ δύν
θύθισλ
Σύνθεζη (καηαζκεςή)
Καηαζθεπάδνπκε ηκήκα ΒΓ = α.
Καηαζθεπάδνπκε ηνπο θύθινπο (Β, α) θαη (Γ, α)
νη νπνίνη ηέκλνληαη έζησ ζε ζεκείν Α.
Τν ηξίγσλν ΑΒΓ ππνζηεξίδνπκε όηη είλαη ην
δεηνύκελν.

A΄

Απόδειξη
Δίλαη ΑΒ = α ζαλ αθηίλα ηνπ θύθινπ (Β, α) θαη ΑΓ = α ζαλ αθηίλα ηνπ θύθινπ
(Γ, α) Άξα ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ηζόπιεπξν κε πιεπξά α.
Διεπεύνηζη
Η θαηαζθεπή ηνπ ηκήκαηνο ΒΓ = α κνλαδηθή.
Η θαηαζθεπή ησλ δύν θύθισλ επίζεο.
Οη δύν θύθινη ηέκλνληαη δηόηη ε δηάθεληξνο ΒΓ είλαη κηθξόηεξε ηνπ αζξνίζκαηνο
ησλ αθηίλσλ θαη κεγαιύηεξε ηεο δηαθνξάο ηνπο.
Έηζη, νη θύθινη έρνπλ θαη δεύηεξν θνηλό ζεκείν Α΄. Γειαδή θαηαζθεπάδεηαη θαη
δεύηεξν δεηνύκελν ηξίγσλν ην Α΄ΒΓ, ην νπνίν όκσο δελ απνηειεί δεύηεξε ιύζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, αθνύ πξνθαλώο είλαη ίζν κε ην ηξίγσλν ΑΒΓ. Απιά ην δεύηεξν
ηξίγσλν βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε.

2

4.
Να θαηαζθεπάζεηε ηζνζθειέο ηξίγσλν ηνπ νπνίνπ δίλνληαη ε βάζε α θαη ην
αληίζηνηρν ζε απηήλ ύςνο π.
Λύζη
Ανάλςζη
Α
Έζησ ΑΒΓ ην δεηνύκελν ηξίγσλν κε
ΒΓ = α, ύςνο ΑΓ = π θαη ΑΒ = ΑΓ.
Δπεηδή ΑΒ = ΑΓ, ην Α ζα αλήθεη ζηε
κεζνθάζεην ηνπ ΒΓ.
Δπεηδή ΑΓ = π, ην Α ζα αλήθεη ζηνλ
υ
θύθιν (Γ, π).
Γ

Β

Γ

α

Α
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Γ

α

Σύνθεζη
Θεσξνύκε ηκήκα ΒΓ = α. θαη ην κέζν ηνπ Γ.
Φέξνπκε ηε κεζνθάζεην ηνπ ΒΓ.
Γξάθνπκε θύθιν (Γ, π), ν νπνίνο ηέκλεη
ηε κεζνθάζεην ζε ζεκείν Α.
Υπνζηεξίδνπκε (θαη ζα ην απνδείμνπκε) όηη
ην ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ην δεηνύκελν.

Α΄

Απόδειξη
Έρεη ΒΓ = α
Δπεηδή ην Α αλήθεη ζηε κεζνθάζεην ηνπ ΒΓ, είλαη ΑΒ = ΑΓ, δειαδή ηξ. ΑΒΓ
ηζνζθειέο.
Τέινο, έρεη ύςνο ΑΓ = π, αθνύ είλαη αθηίλα ηνπ θύθινπ.
Διεπεύνηζη
Υπάξρεη θαη δεύηεξν ζεκείν ηνκήο Α΄ ηνπ θύθινπ κε ηε κεζνθάζεην, ζπκκεηξηθό
ηνπ Α σο πξνο ηε ΒΓ, νπόηε ηξ.Α΄ΒΓ = ηξ. ΑΒΓ, άξα ην πξόβιεκα έρεη κνλαδηθή
ιύζε.
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5.
Να θαηαζθεπάζεηε νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ κε Â = 90ν , όηαλ δίλνληαη
i) AB = γ θαη ΑΓ = β
ii) AB = γ θαη ΒΓ = α
όπνπ α, β, γ γλσζηά ηκήκαηα.
Λύζη
ˆ .
i) Γξάθνπκε νξζή γσλία xAy
Πάλσ ζηελ Αx ζεσξνύκε ηκήκα ΑΒ = γ.
Πάλσ ζηελ Αy ζεσξνύκε ηκήκα ΑΓ = β

y
Γ

Τν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ην δεηνύκελν,
αθνύ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ έρεη ηα δνζκέλα
ζηνηρεία.

χ

Α
Β

Τν πξόβιεκα έρεη κνλαδηθή ιύζε, αθνύ θάζε επί κέξνπο θαηαζθεπή είλαη κνλαδηθή.

ii)

y
Γ
α
χ

Α
γ

Β

ˆ .
Γξάθνπκε νξζή γσλία xAy
Πάλσ ζηελ Αx ζεσξνύκε ηκήκα ΑΒ = γ.
Γξάθνπκε ηνλ θύθιν (Β, α), ν νπνίνο ηέκλεη ηελ
Αx έζησ ζην Γ.
Τν ηξίγσλν ΑΒΓ είλαη ην δεηνύκελν, δηόηη:
είλαη νξζνγώλην ζην Α
έρεη ΑΒ = γ
θαη ΒΓ = α ζαλ αθηίλα.
Ο θύθινο (Β, α), γηα λα ηέκλεη ηελ Αy,
πξέπεη α > γ
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