Διαγωνισμός "Ο ΘΑΛΗΣ" για τους μαθητές της Γ Γυμνασίου
Στον διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) η
εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου είναι η ύλη της Α΄ και της Β' Γυμνασίου.
Το Παράρτημα Αχαΐας της ΕΜΕ έχει φτιάξει ένα φυλλάδιο με την αναγκαία ύλη για
τον διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" που αφορά τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Το φυλλάδιο
μπορείτε να το βρείτε στο site του Παραρτήματος.
Για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου ετοιμάσαμε ένα αντίστοιχο φυλλάδιο.
Στο φυλλάδιο αυτό έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες ενότητες από την ύλη της Α΄
Γυμνασίου από τις οποίες πολλές φορές μπαίνουν θέματα.
Από την ύλη της Β Γυμνασίου έχουμε κάνει μια επιλογή. Kάτι τέτοιο είχαμε κάνει και
στο φυλλάδιο της Β΄ Γυμνασίου, παρουσιάζοντας τις ενότητες εκείνες από τις οποίες τα
τελευταία χρόνια μπαίνουν θέματα για τον διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ". Στόχος αυτών των
φυλλαδίων (της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου) είναι μέσα σε λίγες σελίδες, να φρεσκάρουμε την
μνήμη των μαθητών με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, ώστε να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τα θέματα του διαγωνισμού "Ο ΘΑΛΗΣ".
Θα παρουσιάσουμε πρώτα τις ενότητες από την ύλη της Α΄ Γυμνασίου και στην
συνέχεια τις αναγκαίες ενότητες από την ύλη της Β΄ Γυμνασίου.

Διδακτικές ενότητες από την ύλη της Α΄ Γυμνασίου
Ι.

Δυνάμεις ρητών αριθμών με εκθέτη φυσικό
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Προτεραιότητα των πράξεων





II.

Πρώτα υπολογίζουμε τις δυνάμεις
Στη συνέχεια κάνουμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις.
Τέλος, κάνουμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.
Όταν η παράσταση περιέχει και παρενθέσεις, εκτελούμε πρώτα τις πράξεις
μέσα στις παρενθέσεις με τη σειρά που αναφέραμε παραπάνω, απαλείφουμε
τις παρενθέσεις και εκτελούμε τις πράξεις.

Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος
Η ευθεία ε που είναι κάθετη στο ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και
διέρχεται από το μέσο του λέγεται μεσοκάθετος του
ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ (Σχ . γ).



Κάθε σημείο της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος έχει ίσες
αποστάσεις (ισαπέχει) από τα άκρα του (Σχ. δ).
Αντίστροφα: Κάθε σημείο που ισαπέχει από τα άκρα
ενός ευθυγράμμου τμήματος βρίσκεται πάνω
στη μεσοκάθετο του τμήματος.

.

III.

Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου - Άθροισμα γωνιών τριγώνου


Η ευθεία της διαμέσου, που αντιστοιχεί στη βάση
είναι άξονας συμμετρίας του ισοσκελούς τριγώνου



Η διάμεσος, που αντιστοιχεί στη βάση είναι ύψος
και διχοτόμος



Οι προσκείμενες γωνίες στη βάση του ισοσκελούς
είναι ίσες
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Σε κάθε ισόπλευρο τρίγωνο ισχύει ότι:

IV.

Οι ευθείες των διαμέσων είναι άξονες συμμετρίας του
ισοπλεύρου τριγώνου



Κάθε διάμεσος είναι ύψος και διχοτόμος



Όλες οι πλευρές και όλες οι γωνίες του ισοπλεύρου
τριγώνου είναι ίσες μεταξύ τους

Άθροισμα γωνιών τριγώνου




V.









Σε κάθε τρίγωνο ΑΒΓ ισχύει A B   180 
Κάθε μία από τις γωνίες ενός ισοπλεύρου τριγώνου είναι 60ο
Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι
εσωτερικών γωνιών του τριγώνου.
Στο διπλανό σχήμα η γωνία ω που
φτιάχνεται από μία πλευρά του τριγώνου
και την
προέκταση μιας άλλης λέγεται
εξωτερική.

Ιδιότητες του πλάγιου παραλληλογράμμου:

Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες και
παράλληλες.

Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες

Οι διαγώνιές του διχοτομούνται (κάθε μία
περνάει από το μέσον της άλλης).

Σε κάθε παραλληλόγραμμο το σημείο τομής
των διαγωνίων του είναι κέντρο συμμετρίας του (Σχ. 7).
Ιδιότητες ορθογωνίου παραλληλογράμμου:

έχουμε όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου
και επιπλέον

Οι διαγώνιές του είναι ίσες.

Οι μεσοκάθετοι των πλευρών του είναι άξονες
συμμετρίας (Σχ. 8).
Ιδιότητες του ρόμβου:

έχουμε όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου
και επιπλέον

Οι διαγώνιες είναι κάθετες

Οι διαγώνιές του είναι και διχοτόμοι των γωνιών του

Οι ευθείες των διαγωνίων είναι άξονες συμμετρίας (Σχ. 9).
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Ιδιότητες του τετραγώνου:






έχουμε όλες τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου
και επιπλέον
Οι διαγώνιές του είναι ίσες
Οι διαγώνιές του διχοτομούνται κάθετα
Οι διαγώνιές του διχοτομούν τις γωνίες του
Οι ευθείες των διαγωνίων του και οι μεσοκάθετοι
των πλευρών του είναι άξονες συμμετρίας (Σχ. 10).

VI. Οι φυσικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σε άρτιους
(ζυγούς) και σε περιττούς (μονούς).



Ένας άρτιος έστω α μπορεί να γραφτεί με την μορφή α=2κ, όπου κ ένας φυσικός
αριθμός. Για παράδειγμα 60=230, 122=261.
Ένας περιττός έστω β μπορεί να γραφτεί με την μορφή β=2λ+1, όπου λ ένας
φυσικός αριθμός. Για παράδειγμα 15=27+1, 121=260+1.
Σχόλιο: Η γραφή α=2κ και η γραφή β=2λ+1 πολλές φορές μας βοηθάει να
λύσουμε κάποιες δύσκολες ασκήσεις.



Πρώτοι και Σύνθετοι Αριθμοί

Ένας αριθμός λέγεται πρώτος αν έχει για διαιρέτη τον εαυτό του και το 1,
διαφορετικά λέγεται σύνθετος.
Για παράδειγμα οι αριθμοί 2, 3, 5, 7, 11, .... είναι πρώτοι και οι αριθμοί 4,
6, 8, 9, 10, .... είναι σύνθετοι.

To 1 (προφανώς και το 0) δεν θεωρείται ούτε πρώτος, ούτε σύνθετος
αριθμός.

Τόσο οι πρώτοι όσο και οι σύνθετοι είναι άπειροι.

Όλοι οι πρώτοι είναι περιττοί εκτός του 2 που είναι άρτιος.



Κριτήρια Διαιρετότητας

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με 10 ή 100 ή 1000 ή ... αν λήγει σε ένα ή
δύο ή τρία ή ... μηδενικά.

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 2, αν το τελευταίο ψηφίο είναι 0, 2,
4, 6, 8.

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 5, αν λήγει σε 0 ή 5.

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται με το 3 ή το 9, αν το άθροισμα των
ψηφίων του διαιρείται με το 3 ή το 9 αντίστοιχα.

Ένας φυσικός αριθμός διαιρείται συγχρόνως με το 4 ή και το 25, αν τα δύο
τελευταία ψηφία του είναι μηδέν.
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Διδακτικές ενότητες από την ύλη της Β΄ Γυμνασίου
I.

Εξισώσεις α΄ βαθμού


Συνοπτικά τα βήματα που ακολουθούμε συνήθως για να λύσουμε
μια εξίσωση α΄ βαθμού είναι τα παρακάτω:


Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών, αν υπάρχουν, πολλαπλασιάζοντας
κάθε όρο της εξίσωσης και στα δύο μέλη, με το ΕΚΠ.



Εκτελούμε τις πράξεις



Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους (Προσοχή: όποιος όρος αλλάζει
μέλος αλλάζει και πρόσημο)



Κάνουμε αναγωγή ομοίων όρων, οπότε καταλήγουμε σε μια εξίσωση
της μορφής αx=β (1).



Διαιρούμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης (1) με τον συντελεστή του
αγνώστου.

Προσοχή:

Αν ο συντελεστής του αγνώστου είναι 0 τότε η (1) γίνεται 0x=β (2).
Οπότε αν το β=0 η (2) είναι ταυτότητα δηλαδή ισχύει για κάθε xR.
Αν β0 τότε η (2) είναι αδύνατη.

Αν δεν γνωρίζουμε τι είναι το α συνήθως παίρνουμε περιπτώσεις για το α.

II.

Ανισώσεις α΄ βαθμού

Τις λύνουμε όπως της εξισώσεις α΄ βαθμού, προσέχοντας όταν διαιρούμε και τα
μέλη με τον συντελεστή του αγνώστου και αυτό είναι αρνητικός αριθμός να
αλλάξουμε τη φορά της ανίσωσης.
III. Το πρόβλημα
Οι ενέργειες που κάνουμε συνήθως για να επιλύσουμε ένα τυπικό τέτοιο πρόβλημα
είναι:


Διαβάζουμε καλά το πρόβλημα και εντοπίζουμε τη ζητούμενη ποσότητα.



Επιλέγουμε ένα γράμμα (συνήθως το x) για να εκφράσουμε τον άγνωστο
αριθμό που πρέπει να προσδιορίσουμε. Συνήθως διευκολύνει να θέτουμε x το
μικρότερο από τα ζητούμενα (Αν αυτό μπορεί να εκτιμηθεί).



Εκφράζουμε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του προβλήματος με τη βοήθεια του x.
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Γράφουμε την εξίσωση του προβλήματος, που προκύπτει, χρησιμοποιώντας τα
δεδομένα της εκφώνησης.

IV.



Λύνουμε την εξίσωση.



Ελέγχουμε αν η Λύση που βρήκαμε ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος.

Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων



Το εμβαδόν ενός τετραγώνου πλευράς α ισούται με α².



Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου με πλευρές α, β ισούται
με α˖β, δηλαδή είναι: Ε=α˖β.



Το εμβαδόν ενός παραλληλογράμμου
είναι ίσο με το γινόμενο μίας βάσης του με το
αντίστοιχο ύψος, δηλαδή
Ε=α·υα =β·υβ,
όπου α, β οι πλευρές και υα, υβ τα αντίστοιχα
ύψη.



Το εμβαδόν ενός τριγώνου είναι ίσο με το μισό
του γινομένου μιας βάσης του με το αντίστοιχο
ύψος.
Δηλαδή E 

1
1
1
            
2
2
2
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V.

Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου τριγώνου είναι ίσο
με το μισό του γινομένου των δύο κάθετων
πλευρών του.



Το εμβαδόν ενός τραπεζίου είναι ίσο με το γινόμενο
του ημιαθροίσματος των βάσεών του με το ύψος
1
του, δηλαδή E  (B   )   .
2



Το εμβαδόν ρόμβου ισούται με το ημιγινόμενο των διαγωνίων
του.

Πυθαγόρειο Θεώρημα



Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των
τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών είναι ίσο
με το τετράγωνο της υποτείνουσας.

Το αντίστροφο του Πυθαγορείου θεωρήματος:


Αν σε ένα τρίγωνο, το τετράγωνο της
μεγαλύτερης πλευράς είναι ίσο με το άθροισμα
των τετραγώνων των δύο άλλων πλευρών, τότε η
γωνία που βρίσκεται απέναντι από τη μεγαλύτερη πλευρά είναι ορθή.
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Χρήσιμη Εφαρμογή για ασκήσεις
Το ύψος ενός ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α είναι
ίσο με υ 

VI.

α 



και το εμβαδόν του ( ΑΒΓ ) 

α 



.

Μέτρηση Κύκλου


Μία γωνία xOy που η κορυφή της O είναι στο κέντρο ενός κύκλου (Ο, ρ)
λέγεται επίκεντρη γωνία (Σχ. 1).


Μία γωνία A που η κορυφή της Γ ανήκει στον κύκλο (Ο, ρ) και οι πλευρές της Γx,
Γy τέμνουν τον κύκλο στα Α, Β (Σχ. 2) λέγεται εγγεγραμμένη γωνία στον κύκλο
(Ο, ρ).


Το τόξο A

του κύκλου (Ο, ρ) που περιέχεται στην εγγεγραμμένη γωνία


λέγεται αντίστοιχο τόξο της. Επίσης, λέμε ότι η εγγεγραμμένη γωνία A βαίνει στο


τόξο A .



Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης


Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το μισό της
επίκεντρης γωνίας που βαίνει στο ίδιο τόξο δηλαδή


A 





AOB
.
2

Το μέτρο μίας εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό
του μέτρου του αντίστοιχου τόξου (Σχ. α).
Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι
ορθή (Σχ. β).
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Οι εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο ή σε ίσα τόξα του ίδιου ή
ίσων κύκλων είναι ίσες και αντίστροφα (Σχ. γ), (Σχ. δ).

Το μήκος ενός κύκλου ακτίνας ρ είναι: L=2πρ ή L=πδ, όπου ρ η ακτίνα του
κύκλου και δ η διάμετρός του και το π3,14.
Το μήκος ενός τόξου ακτίνας ρ είναι:  

πρμ ο

 ο

.

Όταν χρησιμοποιούμε ακτίνια, τότε: ℓ=αρ.

Σχέση μοιρών και ακτινίων
Έστω ότι μια επίκεντρη γωνία , σε κύκλο ακτίνας ρ, είναι μο και α rad.


 .
Τότε η σχέση μοιρών και ακτινίων είναι:
180 


Το εμβαδόν κυκλικού δίσκου ακτίνας ρ, ισούται με Ε = πρ2.



Εμβαδόν κυκλικού τομέα
Θεωρούμε τον κύκλο (Ο, ρ) και την επίκεντρη γωνία του


AOB    . Το σύνολο των κοινών σημείων του κυκλικού


δίσκου (Ο, ρ) και της επίκεντρης γωνίας AOB λέγεται
κυκλικός τομέας γωνίας μο. Το εμβαδόν του κυκλικού


τομέα είναι: ( . ) 

 2  
360 

.


Όταν χρησιμοποιούμε ακτίνια θα είναι: ( Ο . ΑΒ ) 

 
αρ .
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VII. Τριγωνομετρία
Ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη οξείας γωνίας.
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με οξεία γωνία ω είναι:
γ
ημω 

α
β
συνω 

α
β
εφω  .

γ
Για οποιαδήποτε οξεία γωνία ω ισχύουν




0<ημω<1
0<συνω<1
ημω
εφω 
συνω
Τριγωνομετρικοί αριθμοί 30ο, 45ο, 60ο



30ο

45ο

60ο

ημίτονο

1
2

2
2

3
2

συνημίτονο

3
2

2
2

1
2

εφαπτομένη

3
3

1

3

Δεκαδικές παραστάσεις θετικών ακεραίων αριθμών

Το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε έχει 10 ψηφία
Α={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.
Η δεκαδική παράσταση ενός αριθμού φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα.:
35=310+5, γενικά
, α,βΑ, α0. Η παύλα πάνω από τον αριθμό αβ μπαίνει
ώστε να γίνεται διάκριση από το γινόμενο αβ.
521=5102+210+1, γενικά
με α,β,γΑ, α0.
Επίσης
=
,
α,β,γ,δΑ, α0.
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Γενικά ένας αριθμός Α με ν+1 ψηφία θα γράφεται

A  αv a v  ...a a o  αv   v  av   

v 

 ...  a    ao   v α  a v  a v   ...a a o

με
Σημείωση: Μπορούμε να γράφουμε:


αβγ  α     β    γ  α  β    γ   α  βγ α,β,γΑ, α0.



αβγδ  α     β     γ    δ   α   β   γ  δ με α,β,γ,δΑ,
α0

Ασκήσεις
1)

Βρείτε το άθροισμα όλων των τριών ψηφίων αριθμών εάν χρησιμοποιήσουμε τα
διαφορετικά ψηφία α, β, γ και εάν δεν μας επιτρέπεται να επαναλάβουμε ένα ψηφίο (όσον
αφορά τα α, β, γ).
(Περιοδικό Ευκλείδης Α τεύχος 25)
Λύση
Οι διαφορετικοί τριψήφιοι αριθμοί είναι οι:
αβγ=100α+10β+γ
αγβ=100α+10γ+β
βαγ=100β+10α+γ
βγα=100β+10γ+α
γαβ=100γ+10α+β
γβα=100γ+10β+α και το άθροισμά τους θα είναι
Σ=2(α+β+γ)100+2(α+β+γ)10+2(α+β+γ)=
200(α+β+γ)+20(α+β+γ)+2(α+β+γ)=(α+β+γ)2(100+10+1)=222(α+β+γ).

2)

Ν’ αποδειχθεί ότι κάθε εξαψήφιος φυσικός αριθμός του δεκαδικού συστήματος
αρίθμησης της μορφής A  αβγ(  α )(  β )(  γ ) ( τα ψηφία του είναι α, β, γ, 2α, 2β, 2γ)
διαιρείται με 2, 3, 167.
Λύση

A  αβγ  α β  γ  α     β     γ      α      β     γ 
(δεκαδική παράσταση αριθμού)
   ( α     β    γ )   ( α     β    γ )  (παραγοντοποίηση σε ομάδες)
( α     β    γ )(     ) = (κοινός παράγοντας)
( α     β    γ ) = ( α     β    γ )       (ανάλυση σε γινόμενο
πρώτων παραγόντων).

Ύλη προετοιμασίας μαθητών Γ Γυμνασίου για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
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Παρουσίαση λυμένων θεμάτων της Γ΄ Γυμνασίου από τον διαγωνισμό
"Ο ΘΑΛΗΣ"
Στον διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" τα τέσσερα θέματα που εξετάζονται οι μαθητές
της Γ΄ Γυμνασίου, συνήθως αφορούν την Άλγεβρα, την Πρακτική Αριθμητική
(Πρόβλημα), την Γεωμετρία και την Θεωρία Αριθμών. Θα παρουσιάσουμε τέσσερα
αντιπροσωπευτικά θέματα, ένα από καθεμία από τις παραπάνω ενότητες και στη
συνέχεια θα δώσουμε κάποιες αντιπροσωπευτικές λύσεις.
Τα προτεινόμενα θέματα είναι τα παρακάτω και μετά τις εκφωνήσεις ακολουθούν
κάποιες ενδεικτικές λύσεις. Σε κάθε πρόβλημα εκτός από την ημερομηνία του έγινε ο
διαγωνισμός αναφέρουμε και την σειρά που είχε το κάθε πρόβλημα.

Πρόβλημα 1 ( Άλγεβρα)

"Ο ΘΑΛΗΣ" 6 Νοεμβρίου 2020

Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:
 (  )
(  )
A

  

 (  )



  (  )  (  ) 


 (1).



 
    

(


)
 


Πρόβλημα 3 (Πρακτικό πρόβλημα) "Ο ΘΑΛΗΣ" 12 Νοεμβρίου 2016
Ο Γιώργος και οι φίλοι του έχουν 450 καραμέλες τις οποίες μοίρασαν μεταξύ τους σε
ίσα μερίδια και ο καθένας πήρε ακέραιο αριθμό καραμέλες. Όμως τρείς από τους φίλους
του Γιώργου του επέστρεψαν το 20% του μεριδίου τους. Έτσι ο Γιώργος πήρε συνολικά
περισσότερες από 120 καραμέλες. Να βρείτε πόσοι ήταν συνολικά ο Γιώργος και οι φίλοι
του και πόσες καραμέλες πήρε ο Γιώργος.

Πρόβλημα 4 "Ο ΘΑΛΗΣ" 09 Νοεμβρίου 2019








Στο διπλανό σχήμα οι γωνίες ΒΑΓ , ΔΒΓ, ΕΔΓ και ΖΕΓ
είναι ορθές. Δίνεται ακόμη ότι:
ΑΒ=ΑΓ, ΒΓ=ΒΔ, ΔΓ=ΔΕ, ΕΓ=ΕΖ και ΓΖ=4 cm.
Στο σημείο Η τέμνονται οι ευθείες ΒΔ και ΖΕ.
(α) Να βρείτε το μήκος της πλευράς ΑΒ,
(β) Να αποδείξετε ότι τα σημεία Α, Γ και Ζ
βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.
(γ) Να βρείτε το εμβαδόν του τετραπλεύρου ΒΓΕΗ.

Ύλη προετοιμασίας μαθητών Γ Γυμνασίου για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
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Πρόβλημα 3 "Ο ΘΑΛΗΣ" 10 Νοεμβρίου 2018
Να βρείτε όλες τις τιμές του ακεραίου α, για τις οποίες η εξίσωση

x  x  α
έχει

x   x 

ακέραιες λύσεις.

Ενδεικτικές λύσεις των παραπάνω προβλημάτων.
Λύση ( "Ο ΘΑΛΗΣ" 6 Νοεμβρίου 2020)
 (  ) (  )
  (  )  

(  ) 

=
Η (1) γίνεται A  







 (  )
  (  )  (  ) 

(


)

 



         
(  )

            =




 (  )  (  ) (  )  (  )
   

 

 

         
         


  
  
                =
   
   

   
 

 



(  )
 

 

                  =      
        =


 

 


 

=                =        =2021.

 

Λύση ("Ο ΘΑΛΗΣ" 12 Νοεμβρίου 2016)
Έστω ότι ο Γιώργος και οι φίλοι του ήταν συνολικά x, όπου x4, από την
υπόθεση.
Ο καθένας τους αρχικά πήρε
συνολικά 3 

450
καραμέλες. Οι τρεις φίλοι επέστρεψαν στο Γιώργο
x

20 450 270
450 270 720
καραμέλες. Ο Γιώργος πήρε συνολικά




100 x
x
x
x
x

καραμέλες.
Σύμφωνα με την υπόθεση του προβλήματος πρέπει

720
 120  120x  720  x  6 .
x

Άρα οι δυνατές τιμές για το x είναι x=4 ή x=5. Η τιμή x=4 απορρίπτεται, διότι η
διαίρεση 450:4 δεν δίνει ακέραιο πηλίκο. Άρα είναι x=5 και ο Γιώργος πήρε συνολικά
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720
 144 καραμέλες.
5

Λύση ("Ο ΘΑΛΗΣ" 09 Νοεμβρίου 2019)
(α) Αν ΑΒ=ΑΓ=x, τότε από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με το
Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:
ΒΓ   x   x   x   ΒΓ  x   BΔ .
Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΒΔ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

ΓΔ  (x  )   (x  )    x   ΓΔ  x  ΔΕ .
Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΔΕ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

ΓΕ  (x)   (x)   x   ΓΕ    x  ΕΖ .
Από το ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο ΓΕΖ με το Πυθαγόρειο θεώρημα παίρνουμε ότι:

ΓZ   (  x)   (  x)   x   ΓZ   x , οπότε ΓΖ=4x=4x=1 cm.
(β) Επειδή τα τρίγωνα ΒΑΓ, ΔΒΓ, ΕΔΓ και ΖΕΓ είναι ορθογώνια ισοσκελή οι οξείες
γωνίες τους είναι ίσες με






o  o
 o . Επομένως, έχουμε:





ΑΓΖ  ΑΓΒ  ΒΓΔ ΔΓΕ ΕΓΖ    ο  ο , οπότε τα σημεία Α, Γ και Ζ
βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.


Το τετράπλευρο ΒΓΕΗ έχει τρεις γωνίες του ορθές, αφού ΓΒΔ  ο ,

(γ)










ΒΓΕ  ΒΓΔ ΔΓΕ  ο  ο  ο και ΓΕΗ  ο  ΓΕΖ  ο  ο  ο .
Επομένως και η τέταρτη γωνία του θα είναι ορθή, οπότε είναι ορθογώνιο και έχει
εμβαδό E(BΓΕΗ)  ΒΓ  ΓΕ        cm  .
Λύση ("Ο ΘΑΛΗΣ" 10 Νοεμβρίου 2018)
Πρέπει x2 και x6. Με απαλοιφή των παρονομαστών παίρνουμε ότι:
(x1)(x6)=(x2)(xα)x27x+6=x2(2+α)x+2α(α5)x=2α6.
Επομένως για α5 έχουμε x 

2  6 2(  5)  4
4
.

 2
5
5
5

Για να είναι ακέραιος ο αριθμός x, θα πρέπει ο παρονομαστής (α5) να είναι διαιρέτης
του 4, οπότε α5{1,2,4}.
Επομένως α{1, 3, 4, 6, 7, 9}.
Για τις παραπάνω τιμές προκύπτουν οι λύσεις x=1, 0, 2, 6, 4, 3 από τις οποίες η x=6
πρέπει να εξαιρεθεί λόγω των περιορισμών. Επομένως οι ζητούμενες τιμές του α είναι:
1,3,4,7,9.
Ύλη προετοιμασίας μαθητών Γ Γυμνασίου για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις εκφωνήσεις από οκτώ θέματα, δύο από κάθε
ενότητα, από τον διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" της Γ΄ Γυμνασίου.
Α.
1)

Θέματα από την Άλγεβρα
Το Πρόβλημα 1 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 9//11/2019)
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:
 


  ( )  ( ) 
 
.
  ( )       ( )     
A  



 
  
   




(


)


 

Απάντηση: 2000.

2)

Το πρόβλημα 1 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 10/11/2018)
Να υπολογίσετε την τιμή της αριθμητικής παράστασης:
 20 
20

 ( 20)11 ( 25)11 
  ( 2018) 2   ( 8)   1    200 .
A

 411
 2 20
 4  
( 5)11 



Απάντηση: 200
Β.
1)

Θέματα από το Πρακτικό πρόβλημα
Πρόβλημα 2 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 9//11/2019)
Σε ένα τηλεοπτικό παιγνίδι ο Γιώργος πριν την τελική φάση του παιγνιδιού έχει
κερδίσει 600 €. Στην τελική φάση πρέπει να απαντήσει σε 12 ερωτήσεις. Για κάθε σωστή
απάντηση κερδίζει 80 €, ενώ για κάθε λανθασμένη απάντηση χάνει 40 €.
Αν ο Γιώργος κέρδισε τελικά 1320 €, να βρείτε σε πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά.
Απάντηση: 10.

2)

Το πρόβλημα 2(Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 10/11/2018)
Ο Νίκος αγόρασε 4 μήλα από τα οποία το βαρύτερο ζυγίστηκε πρώτο και ήταν 120
γραμμάρια. Στη συνέχεια ζυγίστηκε το δεύτερο μήλο και ο μέσος όρος του βάρους των
δύο πρώτων μήλων ήταν 115 γραμμάρια. Στη συνέχεια ζυγίστηκε το τρίτο μήλο και
παρατήρησε ότι ο μέσος όρος του βάρους των τριών μήλων ήταν μικρότερος από τον
προηγούμενο μέσο όρο του βάρους των δύο πρώτων μήλων κατά 10 γραμμάρια. Τέλος
όταν ζυγίστηκε το τέταρτο μήλο παρατήρησε ότι ο μέσος όρος του βάρους των τεσσάρων
μήλων ήταν επίσης μικρότερος κατά 10 γραμμάρια από τον προηγούμενο μέσο όρο του

Ύλη προετοιμασίας μαθητών Γ Γυμνασίου για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
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βάρους των τριών μήλων. Να βρείτε πόσα γραμμάρια ήταν καθένα από τα τρία μήλα που
ζυγίστηκαν μετά το πρώτο.
Απάντηση: Α=120, Β=110, Γ=85, Δ= 65.

Γ.

1)

Θέματα από την Γεωμετρία
Το Πρόβλημα 2 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 6/11/2020)
Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ με ΑΒ=ΑΓ>ΒΓ. Εξωτερικά του τριγώνου ΑΒΓ
θεωρούμε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΓΔ. Προεκτείνουμε τη διάμεσο
ΑΜ του τριγώνου ΑΒΓ προς το μέρος του Α κατά τμήμα
ΑΕ=ΑΒ. Να αποδείξετε ότι:




ΔΒΓ  ΓΕΔ   ο .
(Σημείωση: Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας το δικό σας σχήμα)

2)

Το πρόβλημα 4 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 10/11/2018)

Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι


ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) με A  40o και για το σημείο Δ
ισχύει ότι: ΔΑ=ΔΒ=ΔΓ. Αν η ΓΜ είναι παράλληλη
στην ΑΔ και το τρίγωνο

ΑΒΕ είναι ισοσκελές

(ΑΒ=ΑΕ), να αποδείξετε ότι:


I.

Η ΑΔ είναι διχοτόμος της γωνίας A

II.

AE  100 o



III. Η ΑΜ είναι κάθετος στην ΓΕ.
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Δ.

1)

Θέματα από την θεωρία Αριθμών

Το Πρόβλημα 3 (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 9//11/2019)
(α)

(β)

Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τα κλάσματα:
     
, χωρίς να τα μετατρέψετε σε δεκαδικό
,
,
,
,
,
     
αριθμό.
Να προσδιορίσετε το μεγαλύτερο και το μικρότερο από τα κλάσματα:
     
, χωρίς να τα μετατρέψετε σε δεκαδικό
,
,
,
,
,
     
αριθμό.
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και στα δύο ερωτήματα.


Απάντηση: (α) Μεγαλύτερο το
μικρότερο το


(β) Μεγαλύτερο το

2)



μικρότερο το



Το Πρόβλημα 3. (Θαλής Γ΄ Γυμνασίου 11/11/17)
Γράφουμε θετικό ακέραιο Α χρησιμοποιώντας όσες φορές θέλουμε το ψηφίο 6
και μία φορά το ψηφίο 4. Να προσδιορίσετε τον ελάχιστο δυνατό θετικό ακέραιο Α που
μπορούμε να γράψουμε ο οποίος να διαιρείται με όσο είναι δυνατόν περισσότερους από
τους ακέραιους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Απάντηση: 6664

Ύλη προετοιμασίας μαθητών Γ Γυμνασίου για τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ
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Η υπεύθυνη επιτροπή για τους διαγωνισμούς του Γυμνασίου, στο Παράρτημα
Αχαΐας της ΕΜΕ το 2019 και το 2020, είχε προτείνει θέματα προσομοίωσης για τον
διαγωνισμό "Ο ΘΑΛΗΣ" της Γ΄ Γυμνασίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ΄ Γυμνασίου

« Ο ΘΑΛΗΣ »

ΠΑΤΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Πρόβλημα 1
Αν ο αριθμός  είναι θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι για τον αριθμό

 2 3 2   2 2 3

 2   2

α)
β)

, ισχύουν:

  3  4
  15

Πρόβλημα 2
Σε μια πολιτική δεξίωση θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε 342 κιλά ψωμί.
Ο Chef (διευθυντής κουζίνας) επιλέγει πάντα μια σπάνια ποικιλία σιταριού η οποία
στο άλεσμά της χάνει το 25% του βάρους της, αλλά το υπέροχο αλεύρι που παράγει
αυξάνει στο ζύμωμα το βάρος του κατά 50%. Αν γνωρίζουμε ακόμα ότι στο ψήσιμο
θα χαθεί αναπόφευκτα το 20% του βάρους του ζυμαριού, να βρείτε:
α) Πόσα κιλά σιταριού πρέπει να παραγγείλουμε για την κατασκευή των 342 κιλών
ψωμιού.
β) O Sous Chef (δεύτερος στην ιεραρχία) υπολόγισε ότι από το αρχικό βάρος του
σιταριού που θα παραγγείλουμε το

1
δεν θα γίνει τελικά ψωμί.
9

Είχε δίκιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Πρόβλημα 3
Δίνονται οι αριθμοί  

 2020 
2019  3

και  

 2020 
2019  4

, όπου  θετικός
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ακέραιος.
Αν    , να αποδείξετε ότι ο αριθμός

 2  2019
4

είναι επίσης θετικός ακέραιος.

Πρόβλημα 4
Θεωρούμε ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς   1 , το
ισόπλευρο τρίγωνο ΔΖΓ εντός του τετραγώνου και το
ισόπλευρο ΒΕΓ εκτός αυτού.
α) Να συγκρίνετε τα εμβαδά των τριγώνων ΑΒΓ και
ΖΓΕ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου ΒΖΕ.

ΠΑΤΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Ενδεικτικές Απαντήσεις
Πρόβλημα 1
Αν ο αριθμός  είναι θετικός ακέραιος, να αποδείξετε ότι για τον αριθμό

 2 3 2   2 2 3

 2   2
α)
β)

, ισχύουν:

  3  4
  15

Λύση
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α) Ο αριθμός  γράφεται:

 2 3 2   2 2 3  2 2 2   2    2 2 2   2 



 2   2
 2   2

 2 2 2    2    2    2 2( 1)    2   2  *
2  1

   2    4 1 .


 2   2
 2   2
Όμως 4 1  4  4  3  4 άρα   3  4 .
(*) Για κάθε θετικό ακέραιο  , είναι  2   2  0 , αφού  2   2 .




Πράγματι, αν  περιττός ο αριθμός  2  είναι αρνητικός οπότε είναι πάντα


διαφορετικός από τον θετικό 2 , ενώ αν είναι άρτιος, η μικρότερη τιμή του είναι το 4
για   2 που είναι επίσης διάφορη του 2 .
β) Είναι   4 1 και αφού  θετικός ακέραιος η μικρότερη τιμή του είναι η   1
για την οποία έχω:   411  4 2  16  15 . Άρα   15 .

Πρόβλημα 2
Σε μια πολιτική δεξίωση θα χρειαστεί να κατασκευάσουμε 342 κιλά ψωμί.
Ο Chef (διευθυντής κουζίνας) επιλέγει πάντα μια σπάνια ποικιλία σιταριού η οποία
στο άλεσμά της χάνει το 25% του βάρους της, αλλά το υπέροχο αλεύρι που παράγει
αυξάνει στο ζύμωμα το βάρος του κατά 50%. Αν γνωρίζουμε ακόμα ότι στο ψήσιμο
θα χαθεί αναπόφευκτα το 20% του βάρους του ζυμαριού, να βρείτε:
α) Πόσα κιλά σιταριού πρέπει να παραγγείλουμε για την κατασκευή των 342 κιλών
ψωμιού.
Λύση
Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να παραγγείλουμε x
από αυτή την σπάνια ποικιλία σιταριού.

κιλά

Από τα δεδομένα μας προκύπτουν τα εξής:
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1

2

3

Θέλουμε λοιπόν τα

9
x κιλά ψωμί να είναι ίσα με 342 κιλά. Λύνοντας την εξίσωσή
10

μας ως προς x έχουμε:

9
10
x  342  x   342  x  380 κιλά.
10
9
Συνεπώς θα πρέπει να παραγγείλουμε 380 κιλά σιτάρι.
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β) O Sous Chef (δεύτερος στην ιεραρχία) υπολόγισε ότι από το αρχικό βάρος του
σιταριού που θα παραγγείλουμε το

1
δεν θα γίνει τελικά ψωμί.
9

Είχε δίκιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Λύση
Δεν έχει δίκιο! Από τα 380 κιλά σιτάρι φτιάξαμε 342 κιλά ψωμί, συνεπώς στο άλεσμα
και στο ψήσιμο «χάθηκαν» τα 380 – 342 = 38 κιλά. Τα 38 κιλά αποτελούν το
συνολικού βάρους του σιταριού και όχι το

1
του
10

1
αφού
9

38
38
1

 .
380 38 10 10

είναι:

Πρόβλημα 3
Δίνονται οι αριθμοί  

 2020 
2019  3

και  

 2020 
2019  4

, όπου  θετικός

ακέραιος.
Αν    , να αποδείξετε ότι ο αριθμός

 2  2019
4

είναι επίσης θετικός ακέραιος.

Λύση
Αν ο  ήταν άρτιος, τότε θα ήταν    διότι από δύο θετικά κλάσματα με τον ίδιο
αριθμητή μεγαλύτερο είναι αυτό που έχει τον μικρότερο παρονομαστή. Είναι
δεδομένο όμως ότι    άρα ο  είναι περιττός και οι αριθμοί  ,  είναι
αρνητικοί με τον  να βρίσκεται πιο κοντά στο μηδέν απ’ ότι ο  αφού είναι
αρνητικός με μεγαλύτερο παρονομαστή.
Συνεπώς ο  ως περιττός, θετικός ακέραιος, θα έχει μορφή   2  1, με  

 2  2019  2  1  2019 4  2  4   1  2019 4  2  4   2020

.

2

Άρα:

4



4



4
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4    2    505 

 .

4

  2    505 που είναι επίσης ένας θετικός ακέραιος αφού

Πρόβλημα 4
Θεωρούμε ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ πλευράς   1 , το
ισόπλευρο τρίγωνο ΔΖΓ εντός του τετραγώνου και το
ισόπλευρο ΒΕΓ εκτός αυτού.
α) Να συγκρίνετε τα εμβαδά των τριγώνων ΑΒΓ και
ΖΓΕ. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Λύση

ˆ  90 )
α) Το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ορθογώνιο ( 
και ισοσκελές με ΒΓ = ΒΑ = 1 συνεπώς το
εμβαδόν του θα είναι:

   

1
1
1
     11  .
2
2
2

Το τρίγωνο ΖΓΕ είναι επίσης ορθογώνιο αφού

ˆ  90 .










ˆ  ˆ  60  ˆ  
ˆ  60  90  60  60  90
Πράγματι: 
Άρα το εμβαδόν του θα είναι:    

1
1
1
     11  .
2
2
2

Αποδείξαμε λοιπόν ότι τα εμβαδά των δύο τριγώνων είναι ίσα μεταξύ τους.
β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου ΒΖΕ.

Λύση
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Παρατηρούμε αρχικά ότι τα σημεία Α, Ζ και Ε
ˆ είναι ίση
είναι συνευθειακά αφού η γωνιά 
με 180ο. (βλέπε σχήμα)
Στο τρίγωνο ΑΖΒ, οι παρά την βάση γωνίες
είναι ίσες με 90ο – 75ο = 15ο η
κάθε μία, άρα το ΑΖΒ είναι ισοσκελές με ΖΒ =
ΖΑ. (1)
Συνεπώς η περίμετρος Π του τριγώνου ΖΒΕ που είναι ίση με ΕΖ+ΖΒ+ΒΕ θα είναι
ίση και με το άθροισμα ΕΖ+ΖΑ+ΒΕ λόγω της (1). Άρα η ζητούμενη περίμετρος θα
είναι ίση με ΕΑ+1 αφού ΕΖ+ΖΑ=ΕΑ και ΒΕ = α =1.
Αρκεί λοιπόν να υπολογίσουμε την ΕΑ.
Από το Ε φέρνουμε κάθετη στη ΒΓ η οποία τέμνει επίσης κάθετα την παράλληλη σ’
αυτήν ΑΔ στο σημείο Θ όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
Επειδή το τρίγωνο ΒΕΓ είναι
ισόπλευρο, το ύψος του ΕΗ
είναι και διάμεσος, άρα το Η
είναι μέσο της ΒΓ.
Το ΑΒΗΘ είναι ορθογώνιο
παραλληλόγραμμο αφού οι
απέναντι πλευρές του είναι
παράλληλες και οι γωνίες του είναι ορθές, άρα θα είναι και ΑΘ=ΒΗ=1/2.
Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο ΒΗΕ προκύπτει ότι:
2

1 3
3
1
           12   2  1     
4 4
2
2
2

2

2

2

Από το Πυθαγόρειο Θεώρημα στο τρίγωνο ΑΘΕ έχουμε:
2

2
3 1  3
1 

2
2
2
         1 
   1   3   2  3 .
2  4  4
2 


Άρα   2  3 , άρα το ζητούμενο άθροισμα ΕΑ+1 θα είναι ίσο με

1  2  3 , που είναι και η περίμετρος του τριγώνου ΖΒΕ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ΄ Γυμνασίου

« Ο ΘΑΛΗΣ »

ΠΑΤΡΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Θέμα Α
1)

Να υπολογιστούν τα α, β, όπου


α

2)

  ( )    

 

  

 

, β







   
:          (  )   (   )






Αν α=2 και β=22 να βρείτε την παράσταση




β

A  α  β  ( α )    α      :  : α  







Θέμα Β
Για τους θετικούς ακεραίους αριθμούς α, β ισχύει: αβ+5α3β26=0
Να υπολογίσετε τους α, β.
Θέμα Γ
Δίνεται το τετράγωνο ΑΒΓΔ και στην προέκταση της ΔΓ προς το Γ θεωρούμε σημείο
Ζ τέτοιο ώστε ΓΖ=ΔΓ. Με πλευρά την ΓΖ κατασκευάζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΓΖΕ,
στο ίδιο ημιεπίπεδο που είναι το τετράγωνο ΑΒΓΔ. Η ΔΕ τέμνει τις ΑΓ και ΒΓ στα
Η και Τ αντίστοιχα.
i. Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου
ΒΕΓ και του τριγώνου ΕΗΓ
ii. Να αποδείξετε ότι ΗΒ//ΓΕ
iii. Να αποδείξετε ότι η κάθετη από το
Ζ προς την ΓΕ, διέρχεται από το Τ
και από το μέσο της ΗΒ.
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Ενδεικτικές Λύσεις
Θέμα Α
1) α 


  ( )  
   

 



  ()  
   

  


   (  )

         
      


β

  


   





  (   ) 
   





     
 

  
 

        












   

 (   )     (   )           =    
                =



 






     =          







2) A                       :  :   =












 
 
      :  :   =     :    
               :   :   =














  :   =2020.

Θέμα Β
Είναι αβ+5α3β26=0 αβ3β+5α 26=0 β(α3)+5α 1511=0
β(α3)+5(α 3)=11(α3)(β+5)=11.
Είναι 11=111, άρα θα πρέπει
α3=11 και β+5=1 οπότε θα έχουμε α=14 και β=4, απορρίπτεται ή
α3=1 και β+5=11 οπότε θα έχουμε α=4 και β=6, που είναι δεκτή ή
α3=11 και β+5=1 οπότε θα έχουμε α=8 και β=6, απορρίπτεται ή
α3=1 και β+5=11 οπότε θα έχουμε α=2 και β=16, απορρίπτεται.
Άρα τελικά θα πρέπει να είναι α=4 και β=6

Θέμα Γ
I. Το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές (ΓΕ=ΓΖ=ΕΖ=ΓΒ) και






ΕΓΒ  ο  ο  ο  ο , άρα ΓΕΒ  ΓΒΕ 

ο  
 ο .
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Για το τρίγωνο ΕΗΓ.






Είναι HΓΕ  ΑΓΒ  ΒΓΕ  ο  ο  ο , αρκεί να βρούμε άλλη μία γωνία του.


Το τρίγωνο ΕΓΔ είναι ισοσκελές (ΓΕ=ΓΔ) και είναι ΔΓΕ  ο  ο  ο , άρα




ΔΕΓ  ΕΔΓ 

ο  ο
 ο .







Στο τρίγωνο ΕΗΓ είναι HΓΕ  ο , ΔΕΓ  ο , άρα Γ HΕ  ο , οπότε το τρίγωνο
ΕΗΓ είναι ισοσκελές (ΕΗ=ΕΓ)
II. Το τρίγωνο ΓΒΕ είναι ισοσκελές (ΓΒ=ΓΕ) και το τρίγωνο ΕΗΓ είναι ισοσκελές
(ΕΗ=ΕΓ), άρα ΓΕ=ΓΒ=ΗΕ (1)




Το τρίγωνο ΤΓΕ είναι ισοσκελές διότι TEΓ  TΓΕ  ο , άρα ΤΓ=ΤΕ (2).
Από τις (1), (2) θα είναι ΒΓ-ΤΓ=ΗΕΤΕΒΤ=ΗΤ, άρα το τρίγωνο ΤΒΗ είναι
ισοσκελές.
Είναι






ΓTE  ο  ο  ο  ο  ΒΤΗ ,

ως

κατά

κορυφή,

οπότε



TΒΗ  ΒΗΤ  ο , άρα ΗΒ//ΓΕ

III. Επειδή το τρίγωνο ΕΓΖ είναι ισόπλευρο, το ύψος από το Ζ θα είναι μεσοκάθετος
της ΓΕ. Επειδή ΤΕ=ΤΓ, το Τ βρίσκεται στη μεσοκάθετη της ΓΕ, δηλαδή το ύψος
από το Ζ διέρχεται από το Τ. Όμοια επειδή ΤΒ=ΤΗ η ΖΤ θα διέρχεται και από το
μέσο της ΗΒ.
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