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1 http://www.matf.bg.ac.yu/nastavno/zlucic/ 
2 http://www.claymath.org/library/historical/euclid/ ; најстарији манускрипт  на грчком језику из 888. године (целовит текст који се сада чува у Bodleian бибилотеци, Oxford University)  

У овом прилогу је дат упоредни текст на српском и грчком језику (Heiberg).  
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“… Како о тој претставци, тако о свакој, у свих 13 књига Елемeната налазимо садржај рашчлањен на шест делова. Једино уколико ће негде неки од тих делова бити непотребан моћи 

ће се изоставити, али први, пети и шести никад. ...“(Милош Радојчић Општа математика – Математика Египта, Месопотамије и Старе Грчке Математички факултет Београд, 

дигитално издање (http://www.matf.bg.ac.yu/nastavno/zlucic/)). Затим се делови означавају и описују на следећи начин: 

[1] Претпоставка исказивања става где се каже шта је дато, а шта се тражи (protasis) 

[2] Излагање (експозиција), представљање  одређеног лика, геометријске фигуре, обележеног одређеним словима (ekthesis) 

[3] Одређивање (детерминација) онога што треба урадити са ликом изложеним у [2] (diorismos) 

[4] Конструкција (грађење) којом треба доградити дати лик у сврху доказа (kataskeue) 

[5] Доказ (apdeixis) 

[6] Закључак (sumpersma) 

 
Током рашчлањивања претставки по Проклусу одговарајући делови ће се издвајати бојама онако како је у листи која непосредно претходи представљено.  
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П Р В А   К Њ И Г А 
 

I.1 На датој дужи (ограниченој правој) конструисати једнакостран троугао. 

I.2 Из дате тачке повући дуж једнаку датој дужи. 

I.3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
I.4 Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема странама другог и ако 

су једнаки углови које образују једнаке стране, мора и основица бити једнака основици, један 

троугао мора бити једнак другом троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима 
и то одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 

 I.5 Код једнакокраких троуглова углови су на основици једнаки међусобно, а у случају 

продужења једнаких страна углови под основицом такође морају бити једнаки међусобно. 
I.6 Ако су у троуглу међусобно једнака два угла, онда морају бити међусобно једнаке и стране 

које леже спрам једнаких углова. 
I.7 Немогуће је из две различите тачке, које се налазе са исте стране дате дужи, повући ка 

крајњим тачкама те дужи по две дужи тако да дужи са истим крајевима буду међусобно једнаке. 

I.8 Ако су у два троугла две стране једнаке двема одговарајућим странама другог, и основице им 
једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 

I.9 Преполовити дати праволинијски угао. 

I.10 Преполовити дату дуж. 

I.11 Из дате тачке на датој правој повући праву под правим углом према датој правој. 

I.12 Повући праву линију нормално на дату бескрајну праву из дате тачке која не припада датој 

правој. 
I.13 Ако права повучена над правом образује углове, морају ти углови бити или оба прави или 

образовати заједно два права угла.  

I.14 Ако ма са којом правом, у истој тачки на њој, две друге праве са различитих страна прве 
праве граде суседне углове, који заједно образују два права угла, те две праве морају се 

налазити у истој правој. 

I.15 Ако се две праве секу, оне образују унакрсне углове, који су једнаки један другоме. 
I.16 У сваком троуглу је спољашњи угао, образован продужењем једне стране, већи од сваког од 

два унутрашња несуседна угла. 

I.17 У сваком троуглу је збир двају углова, произвољно изабраних, мањи од два права угла.. 

I.18 У сваком троуглу спрам веће стране лежи већи угао. 

I.19 У сваком троуглу спрам већег угла лежи већа страна. 

I.20 У сваком троуглу збир двеју страна, произвољно изабраних, већи је од треће стране. 
I.21 Ако се у унутрашњости троугла из крајњих тачака једне његове стране повуку две праве 

које се секу, збир повучених правих биће мањи од двеју осталих страна троугла, а угао, који оне 

граде, већи. 
I.22 Од три праве, које су једнаке трима датим правама, начинити троугао; при томе збир двеју, 

произвољно узетих, мора бити већи од треће, јер је у сваком троуглу збир двеју, произвољно 

узетих, страна већи од преостале стране [I. 20]. 
I.23 Конструисати на датој правој у датој тачки на њој праволинијски угао једнак датом 

праволинијском углу. 

I.24 Ако су код два троугла две стране једног једнаке двема странама другог, и то 

одговарајућим, и угао првог, који образују стране једнаке странама другог, већи од таквог угла 

другог троугла, онда је основица првог већа од основице другог. 

I.25 Ако су код два троугла две стране једног једнаке двема странама другог, и то 

одговарајућим, а основица првог је већа од основице другог, онда је и угао првог, који образују 

стране једнаке странама другог, већи од таквог угла другог троугла. 
I.26 Ако су код два троугла два угла једног једнаки двама угловима другог, и то одговарајућим, 

и једна страна једног једнака једној страни другог или она на којој су једнаки углови или она 

што је спрам једног од једнаких углова, онда су и остале стране једнаке осталим странама, и то 
одговарајућим, а преостали угао једнак је преосталом углу. 

I.27 Ако права која сече друге праве гради са њима једнаке унутрашње наизменичне углове, ове 

две праве су паралелне. 
I.28 Ако права која сече друге две праве гради са исте своје стране спољашњи угао једнак 

одговарајућем унутрашњем углу или два унутрашња угла са исте стране једнака двама правим 
угловима, ове две праве паралелне су. 

I.29 Ако права сече две паралелне праве, она гради унутрашње наизменичне углове једнаке, 

спољашњи угао једнак одговарајућем унутрашњем углу и два унутрашња угла са исте стране 
једнака двама правим угловима. 

I.30 Праве које су паралелне истој правој паралелне су међусобно. 

I.31 Кроз дату тачку повући праву линију паралелну датој правој. 

I.32 У сваком троуглу спољашњи угао образован продужењем једне стране једнак је двама 

несуседним унутрашњим угловима, а три унутрашња угла троугла једнаки су двама правим 

угловима. 
I.33 Праве што спајају са истих страна крајеве једнаких и паралелних дужи саме су једнаке и 

паралелне. 

I.34 Код паралелограма су наспрамне стране и углови једнаки међусобно и дијагонала га 
полови. 

I.35 Паралелограми са истом основицом између истих паралелних једнаки су један другом. 

I.36 Паралелограми са једнаким основицама између истих паралелних једнаки су један другом. 
I.37 Троуглови са истом основицом између истих паралелних једнаки су један другом. 

I.38 Троуглови са једнаким основицама између истих паралелних једнаки су један другом. 

I.39 Једнаки троуглови са истом основицом и са исте њене стране леже између истих 

паралелних. 

I.40 Једнаки троуглови са једнаким основицама са исте стране од њих леже између истих 

паралелних. 
I.41 Ако паралелограм има исту основицу са неким троуглом и ако леже између истих 

паралелних, онда је паралелограм двапут већи од троугла.. 

I.42 У датом праволинијском углу конструисати паралелограм једнак датом троуглу. 
I.43 У сваком паралелограму допуне паралелограмима на дијагонали једнаке су. 

I.44 На датој дужи конструисати у датом праволинијском углу паралелограм једнак датом 

троуглу. 
I.45 У датом праволинијском углу конструисати паралелограм једнак датој праволинијској 

слици. 

I.46 На датој дужи конструисати квадрат. 

I.47 Код правоуглих троуглова је квадрат на страни спрам правог угла (на хипотенузи) једнак 

квадратима на странама које образују прав угао (на катетама). 

I.48 Ако је код троугла квадрат на једној страни једнак квадратима на осталим двема странама, 
онда је угао који образују ове две стране прав. 
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Постулати 

 

Нека се претпостави 
 

1. Да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 

 
2. И да ограничена права може бити продужена у свом правцу непрекидно. 

 

3. И да се може описати из сваког средишта сваким растојањем круг. 
 

4. И да су сви прави углови једнаки међусобно. 

 
5. И да ће се, ако једна права у пресеку са другим двема образује са исте стране два 

унутрашња угла чији је збир мањи од два права угла, те две праве, бескрајно продужене, 
сећи и то са оне стране са које су ови углови мањи од два права. 

 

Аксиоме 

 

 
1. Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 

 

2. И ако се једнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су једнаке. 
 

3. И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 

 
4. И ако се неједнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су неједнаке. 

 

5. И удвостручени једнаки (објекти) једнаки су међусобно. 
 

6. И половине од једнаких (објеката) једнаке су међусобно . 
 

7. И они (геометриски објекти) који се могу поклопити једнаки су међусобно. 

 
8. И целина је већа од дела. 

 

9. И две праве не ограничавају област. 

 

 

 

Дефиниције  
 

1. Тачка је оно што нема делова. 
2. Линија је дужина без ширине. 

3. Крајеви линије су тачке. 

4. Права линија је она, која за тачке на њој подједнако лежи. 
5. Површина је оно што има само дужину и ширину. 

6. Крајеви површине су линије. 

7. Раван је површина која за праве на њој подједнако лежи. 
8. Угао у равни је узајамни нагиб двеју линија у равни, које се стичу и које не леже у истој 

правој. 

9. Ако су линије које образују угао праве, угао се зове праволинијски. 
10. Ако права, која стоји на другој правој, образује са овом два суседна једнака угла, сваки од 

њих је прав, а подигнута права зове се нормала на оној на којој стоји. 

11. Туп угао је онај, који је већи од правог. 
12. Оштар је онај, који је мањи од правог. 

13. Граница је оно што је крај ма чега. 

14. Фигура је оно што је омеђено или једном или са више граница. 
15. Круг је равна фигура омеђена таквом једином линијом (која се зове периферија), да су све 

праве повучене од једне тачке, која се налази у самој фигури, према тој линији (према 

периферији круга) међусобно једнаке. 

16. Ова тачка зове се средиште круга. 
17. Пречник круга је свака права што пролази кроз средиште круга, а ограничена је са сваке 

стране периферијом круга; он полови круг. 

18. Полукруг је фигура ограничена пречником и њиме одвојеном периферијом круга; средиште 
полукруга је исто као и средиште круга. 

19. Праволинијске фигуре су оне које су ограничене правама; тростране су ограничене са три, 

четворостране са четири, многостране са више од четири праве. 
20. Од тространих фигура једнакострани троугао има три једнаке стране, једнакокраки има само 

две једнаке стране, а разнострани има три неједнаке стране. 

21. Даље, од тространих фигура је правоугли троугао онај који има прав угао, тупоугли који има 
туп угао, а оштроугли који има три оштра угла. 

22. Од четвоространих фигура квадрат је једнакостран и са правим угловима; правоугаоник је са 

правим угловима, но није са једнаким странама; ромб са једнаким странама, но није са правим 
угловима; ромбоид са једнаким наспрамним странама и једнаким наспрамним угловима, но није 

ни једнакостран ни са правим угловима. Остале четворостране фигуре нека се зову трапези. 

23. Паралелне су оне праве, које се налазе у истој равни и које се, продужене у бескрајност на 
обе стране, не секу једна са другом. 
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I 1 

 

На датој дужи (ограниченој правој) конструисати једнакостран троугао. 

 

Нека је дата дуж AB. 

 

Треба на дужи AB конструисати једнакостран троугао. 

 

Са средиштем у А и са отстојањем AB нацрта се круг BΓΓ [Пост. 3] 3, па се са 

средиштем у B и отстојањем BА нацрта круг АΓЕ [Пост. 3] и из тачке Γ, пресека оба 

круга, повуку праве ΓА и ΓB [Пост. 1]4. 

 
Пошто је тачка А средиште круга ΓΓΒ, АΓ је једнако АB [Деф. 15]5. Даље, пошто је 

тачка B средиште круга ΓАЕ, B  је једнако BА [Деф. 15]. Како је горе показано да је 

ΓΑ једнако АB, то су дужи ΓА и ΓB једнаке АB, а оне које су једнаке једној истој, 

једнаке су и међусобно [А. 1]6, па је према томе ΓА једнако ΓB; дакле су три дужи ΓА, 

АB, BΓ једнаке међусобно. 

 

И тако је троугао АBΓ једнакостран и конструисан је на датој дужи АB. 

(На датој дужи, дакле конструисан троугао), а то је требало извести. 

πὶ ηῆο δνζείζεο εὐζείαο πεπεξαζκέλεο ηξίγσλνλ ἰζόπιεπξνλ ζπζηήζαζζαη.  

 

Ἔζηω ἡ δνζεῖζα εὐζεῖα πεπεξαζκέλε ἡ ΑΒ.  

 

Γεῖ δὴ ἐπὶ ηο ΑΒ εὐζείαο ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ ζπζηήζαζζαη.  

 

Κέληξῳ κὲλ ηῷ Α δηαζηήκαηη δὲ ηῷ ΑΒ θύθινο γεγξάθζω ὁ ΒΓΓ, θαὶ πάιηλ θέληξῳ κὲλ ηῷ 

Β δηαζηήκαηη δὲ ηῷ ΒΑ θύθινο γεγξάθζω ὁ ΑΓΔ, θαὶ ἀπὸ ηνῦ Γ ζεκείνπ, θαζ' ὃ ηέκλνπζηλ 

ἀιιήινπο νἱ θύθινη, ἐπὶ ηὰ Α, Β ζεκεῖα ἐπεδεύρζωζαλ εὐζεῖαη αἱ ΓΑ, ΓΒ.  

 

 
 

Καὶ ἐπεὶ ηὸ Α ζεκεῖνλ θέληξνλ ἐζηὶ ηνῦ ΓΓΒ θύθινπ, ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΑΓ ηῆ ΑΒ: πάιηλ, ἐπεὶ ηὸ 

Β ζεκεῖνλ θέληξνλ ἐζηὶ ηνῦ ΓΑΔ θύθινπ, ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΒΓ ηῆ ΒΑ. ἐδείρζε δὲ θαὶ ἡ ΓΑ ηῆ ΑΒ 

ἴζε: ἑθαηέξα ἄξα ηῶλ ΓΑ, ΓΒ ηῆ ΑΒ ἐζηὶλ ἴζε. ηὰ δὲ ηῷ αὐηῷ ἴζα θαὶ ἀιιήινηο ἐζηὶλ ἴζα: 

θαὶ ἡ ΓΑ ἄξα ηῆ ΓΒ ἐζηὶλ ἴζε: αἱ ηξεῖο ἄξα αἱ ΓΑ, ΑΒ, ΒΓ ἴζαη ἀιιήιαηο εἰζίλ. 

 

 Ἰζόπιεπξνλ ἄξα ἐζηὶ ηὸ ΑΒΓ ηξίγωλνλ, θαὶ ζπλέζηαηαη ἐπὶ ηο δνζείζεο εὐζείαο 

πεπεξαζκέλεο ηο ΑΒ. {EΠὶ ηο δνζείζεο ἄξα εὐζείαο πεπεξαζκέλεο ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ 

ζπλέζηαηαη}: εὄπεξ ἔδεη πνηζαη. 

                                                           
3 Пост. 3 Нека се претпостави да се може описати из сваког средишта сваким растојањем круг. 
4 Пост. 1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 
5 Деф. 15 Круг је равна фигура омеђена таквом једином линијом (која се зове периферија), да су све праве повучене од једне тачке, која се налази у самој фигури, према тој линији (према периферији 

круга) међусобно једнаке. 
6 А. 1 Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
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I 2 

 

Из дате тачке повући дуж једнаку датој дужи. 

 

Нека је А дата тачка и BΓ дата дуж;  

 

треба из тачке А повући дуж једнаку датој дужи BΓ. 

 

Повуче се из тачке А до тачке B дуж АB [Пост. 1]7 и конструише на њој 

једнакостран троугао ΓАB [I. 1]8, затим се продуже дужи ΓА и ΓB правама АЕ и 

BZ [Пост. 2]9 и нацрта са средиштем B и растојањем BΓ круг ΓHΘ [Пост. 3]10, а са 

средиштем Γ и растојањем ΓH круг HKΛ [Пост. 3]. 

 

 
 

Пошто је тачка B средиште круга ΓHΘ, то је BΓ једнако BH; затим, пошто је 

тачка Γ средиште круга HKΛ, ΓΛ је једнако ΓH; но како је ΓА једнако ΓB, 

остатак АΛ биће једнак остатку BH [А. 3]11. Међутим показано је да су дужи BΓ и 

BH једнаке. Према томе су дужи АΛ и BΓ једнаке BH, а оне које су једнаке једној 

истој дужи, једнаке су и међусобно [А. 1]12; значи и АΛ је једнако BΓ. 

 

Πξὸο ηῷ δνζέληη ζεκείῳ ηῇ δνζείζῃ εὐζείᾳ ἴζελ εὐζεῖαλ ζέζζαη.  

 

Ἔζηω ηὸ κὲλ δνζὲλ ζεκεῖνλ ηὸ Α, ἡ δὲ δνζεῖζα εὐζεῖα ἡ ΒΓ:  

 

δεῖ δὴ πξὸο ηῷ Α ζεκείῳ ηῆ δνζείζῃ εὐζείᾳ ηῆ ΒΓ ἴζελ εὐζεῖαλ ζέζζαη. 

 

πεδεύρζω γὰξ ἀπὸ ηνῦ Α ζεκείνπ ἐπὶ ηὸ Β ζεκεῖνλ εὐζεῖα ἡ ΑΒ, θαὶ ζπλεζηάηω ἐπ' 

αὐηο ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ ηὸ ΓΑΒ, θαὶ ἐθβεβιήζζωζαλ ἐπ' εὐζείαο ηαῖο ΓΑ, ΓΒ 

εὐζεῖαη αἱ ΑΔ, ΒΕ, θαὶ θέληξῳ κὲλ ηῷ Β δηαζηήκαηη δὲ ηῷ ΒΓ θύθινο γεγξάθζω ὁ 

ΓΖΘ, θαὶ πάιηλ θέληξῳ ηῷ Γ θαὶ δηαζηήκαηη ηῷ ΓΖ θύθινο γεγξάθζω ὁ ΖΚΛ.  

 

 
 

πεὶ νὖλ ηὸ Β ζεκεῖνλ θέληξνλ ἐζηὶ ηνῦ ΓΖΘ θύθινπ, ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΒΓ ηῆ ΒΖ. πάιηλ, 

ἐπεὶ ηὸ Γ ζεκεῖνλ θέληξνλ ἐζηὶ ηνῦ ΚΛΖ θύθινπ, ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΓΛ ηῆ ΓΖ, ὧλ ἡ ΓΑ ηῆ 

ΓΒ ἴζε ἐζηίλ. ινηπὴ ἄξα ἡ ΑΛ ινηπῆ ηῆ ΒΖ ἐζηὶλ ἴζε. ἐδείρζε δὲ θαὶ ἡ ΒΓ ηῆ ΒΖ ἴζε: 

ἑθαηέξα ἄξα ηῶλ ΑΛ, ΒΓ ηῆ ΒΖ ἐζηὶλ ἴζε. ηὰ δὲ ηῷ αὐηῷ ἴζα θαὶ ἀιιήινηο ἐζηὶλ ἴζα: 

θαὶ ἡ ΑΛ ἄξα ηῆ ΒΓ ἐζηὶλ ἴζε.  

 

                                                           
7 Пост. 1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 
8 I. 1 На датој дужи (ограниченој правој) конструисати једнакостран троугао. 
9 Пост. 2 Нека се претпостави да ограничена права може бити продужена у свом правцу непрекидно. 
10 Пост. 3. Нека се претпостави да се може описати из сваког средишта сваким растојањем круг.  
11 А. 3 И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 
12 А. 1 Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
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Тако је из дате тачке А повучена дуж А  једнака датој дужи B , а то је требало 

извести. 

Πξὸο ἄξα ηῷ δνζέληη ζεκείῳ ηῷ Α ηῆ δνζείζῃ εὐζείᾳ ηῆ ΒΓ ἴζε εὐζεῖα θεῖηαη ἡ ΑΛ: 

ὅπεξ ἔδεη πνηζαη. 
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I 3 

 

Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
 

Нека су дате две неједнаке дужи АB и Γ, од којих је АB већа.  

 

Треба на већу АB пренети дуж једнаку мањој Γ. 

 

Из тачке А повуче се дуж АΓ једнака дужи Γ и нацрта са средиштем А и 

растојањем АΓ круг ΓEZ [Пост. 3]13. 

 

 
Пошто је тачка А средиште круга ΓEZ, АЕ је једнако АΓ [Деф. 15]14; али је 

и Γ једнако АΓ. Према томе су дужи АЕ и Γ једнаке АΓ, па дакле значи, и 

АЕ једнако Γ [А. 1]15. 

 

И тако, кад су дате две неједнаке дужи АB и Γ, на већу АB је пренета АЕ 

једнака мањој Γ, а то је требало извести. 

 

 

Γύν δνζεηζῶλ εὐζεηῶλ ἀλίζσλ ἀπὸ ηῆο κείδνλνο ηῇ ἐιάζζνλη ἴζελ εὐζεῖαλ ἀθειεῖλ.  

 

Ἔζηωζαλ αἱ δνζεῖζαη δύν εὐζεῖαη ἄληζνη αἱ ΑΒ, Γ, ὧλ κείδωλ ἔζηω ἡ ΑΒ:  

 

δεῖ δὴ ἀπὸ ηο κείδνλνο ηο ΑΒ ηῆ ἐιάζζνλη ηῆ Γ ἴζελ εὐζεῖαλ ἀθειεῖλ.  

 

Κείζζω πξὸο ηῷ Α ζεκείῳ ηῆ Γ εὐζείᾳ ἴζε ἡ ΑΓ: θαὶ θέληξῳ κὲλ ηῷ Α δηαζηήκαηη δὲ ηῷ 

ΑΓ θύθινο γεγξάθζω ὁ ΓΔΕ.  

 

 
 

Καὶ ἐπεὶ ηὸ Α ζεκεῖνλ θέληξνλ ἐζηὶ ηνῦ ΓΔΕ θύθινπ, ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΑΔ ηῆ ΑΓ: ἀιιὰ θαὶ ἡ Γ 

ηῆ ΑΓ ἐζηηλ ἴζε. ἑθαηέξα ἄξα ηῶλ ΑΔ, Γ ηῆ ΑΓ ἐζηηλ ἴζε: ὥζηε θαὶ ἡ ΑΔ ηῆ Γ ἐζηηλ ἴζε.  

 

Γύν ἄξα δνζεηζῶλ εὐζεηῶλ ἀλίζωλ ηῶλ ΑΒ, Γ ἀπὸ ηο κείδνλνο ηο ΑΒ ηῆ ἐιάζζνλη ηῆ Γ 

ἴζε ἀθῄξεηαη ἡ ΑΔ: ὅπεξ ἔδεη πνηζαη.  

 

                                                           
13 I Пост. 3 Нека се претпостави да се може описати из сваког средишта сваким растојањем круг.  
14 I Деф. 15 Круг је равна фигура омеђена таквом једином линијом (која се зове периферија), да су све праве повучене од једне тачке, која се налази у самој фигури, према тој линији (према периферији 

круга) међусобно једнаке. 
15 I А. 1 Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
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I 4 

 

 

Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема 

странама другог и ако су једнаки углови које образују једнаке стране, мора 

и основица бити једнака основици, један троугао мора бити једнак другом 

троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то 

одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 

 

Нека су код два троугла АBΓ и ΓEZ две стране, АB и АΓ, једнаке странама ΓЕ, 

ΓZ и то одговарајуће, тј. АB једнака ΓЕ и АΓ једнака ΓΕ и нека је угао BАΓ 

једнак углу ЕΓΕ.  

 

 
 

Тврдим да је основица BΓ једнака основици ЕZ, троугао АBΓ једнак троуглу 

ΓЕZ и остали углови једнаки осталим угловима, и то одговарајући, тј. они који 

се налазе спрам једнаких страна, тј. угао АBΓ једнак углу ΓЕZ и угао АΓB углу 

ΓΕЕ. 

 

Ако се троугао АBΓ положи на троугао ΓЕZ тако да тачка А падне у тачку Γ, а 

да дуж АB иде по дужи ΓЕ, тада ће се тачка B поклопити са тачком Е због 

једнакости АB и ΓЕ. Пошто се АB поклапа са ΓЕ, мора права АΓ ићи у правцу 

ΓΕ због једнакости углова BАΓ и ЕΓΕ. Такође ће се поклопити тачке Γ и Z, 

због једнакости АΓ и ΓΕ. Али се и B поклапа са Е. Отуда следи да ће се 

ὰλ δύν ηξίγσλα ηὰο δύν πιεπξὰο [ ηαῖο ] δπζὶ πιεπξαῖο ἴζαο ἔρῃ ἑθαηέξαλ 

ἑθαηέξᾳ θαὶ ηὴλ γσλίαλ ηῇ γσλίᾳ ἴζελ ἔρῃ ηὴλ ὑπὸ ηῶλ ἴζσλ εὐζεηῶλ 

πεξηερνκέλελ, θαὶ ηὴλ βάζηλ ηῇ βάζεη ἴζελ ἕμεη, θαὶ ηὸ ηξίγσλνλ ηῷ ηξηγώλῳ 

ἴζνλ ἔζηαη, θαὶ αἱ ινηπαὶ γσλίαη ηαῖο ινηπαῖο γσλίαηο ἴζαη ἔζνληαη ἑθαηέξα 

ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη πιεπξαὶ ὑπνηείλνπζηλ. 

 

 Ἔζηω δύν ηξίγωλα ηὰ ΑΒΓ, ΓΔΕ ηὰο δύν πιεπξὰο ηὰο ΑΒ, ΑΓ ηαῖο δπζὶ πιεπξαῖο 

ηαῖο ΓΔ, ΓΕ ἴζαο ἔρνληα ἑθαηέξαλ ἑθαηέξᾳ ηὴλ κὲλ ΑΒ ηῆ ΓΔ ηὴλ δὲ ΑΓ ηῆ ΓΕ θαὶ 
γωλίαλ ηὴλ ὑπὸ ΒΑΓ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΔΓΕ ἴζελ.  

 

 
 

ιέγω, ὅηη θαὶ βάζηο ἡ ΒΓ βάζεη ηῆ ΔΕ ἴζε ἐζηίλ, θαὶ ηὸ ΑΒΓ ηξίγωλνλ ηῷ ΓΔΕ 

ηξηγώλῳ ἴζνλ ἔζηαη, θαὶ αἱ ινηπαὶ γωλίαη ηαῖο ινηπαῖο γωλίαηο ἴζαη ἔζνληαη ἑθαηέξα 

ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη πιεπξαὶ ὑπνηείλνπζηλ, ἡ κὲλ ὑπὸ ΑΒΓ ηῆ ὑπὸ ΓΔΕ, ἡ δὲ ὑπὸ 

ΑΓΒ ηῆ ὑπὸ ΓΕΔ.  

 

θαξκνδνκέλνπ γὰξ ηνῦ ΑΒΓ ηξηγώλνπ ἐπὶ ηὸ ΓΔΕ ηξίγωλνλ θαὶ ηηζεκέλνπ ηνῦ κὲλ 

Α ζεκείνπ ἐπὶ ηὸ Γ ζεκεῖνλ ηο δὲ ΑΒ εὐζείαο ἐπὶ ηὴλ ΓΔ, ἐθαξκόζεη θαὶ ηὸ Β 

ζεκεῖνλ ἐπὶ ηὸ Δ δηὰ ηὸ ἴζελ εἶλαη ηὴλ ΑΒ ηῆ ΓΔ: ἐθαξκνζάζεο δὴ ηο ΑΒ ἐπὶ ηὴλ ΓΔ 

ἐθαξκόζεη θαὶ ἡ ΑΓ εὐζεῖα ἐπὶ ηὴλ ΓΕ δηὰ ηὸ ἴζελ εἶλαη ηὴλ ὑπὸ ΒΑΓ γωλίαλ ηῆ ὑπὸ 

ΔΓΕ: ὥζηε θαὶ ηὸ Γ ζεκεῖνλ ἐπὶ ηὸ Ε ζεκεῖνλ ἐθαξκόζεη δηὰ ηὸ ἴζελ πάιηλ εἶλαη ηὴλ 

ΑΓ ηῆ ΓΕ. ἀιιὰ κὴλ θαὶ ηὸ Β ἐπὶ ηὸ Δ ἐθεξκόθεη: ὥζηε βάζηο ἡ ΒΓ ἐπὶ βάζηλ ηὴλ ΔΕ 
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основица BΓ поклопити са основицом ЕZ, јер ако би се B поклапао са Е, и Γ са 

Z, а основица BΓ не би поклапала са ЕZ, тада би две праве ограничавале област, 

а то је немогуће. Према томе и основица BΓ поклопиће се са основицом ЕZ и 

биће са њом једнака [А. 4]16. А и цео троугао АBΓ ће се поклопити и бити 

једнак целом троуглу ΓЕZ и остали углови ће се поклопити и бити једнаки 

осталим угловима, наиме угао АBΓ једнак углу ΓЕZ и угао АΓB углу ΓΕЕ. 

 

На овај начин, ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим 

двема странама другог и једнаки углови које образују једнаке стране, мора и 

основица бити једнака основици, један троугао мора бити једнак другом 

троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то 

одговарајући, наиме они које леже спрам једнаких страна. А то је требало 

доказати. 

ἐθαξκόζεη. εἰ γὰξ ηνῦ κὲλ Β ἐπὶ ηὸ Δ ἐθαξκόζαληνο ηνῦ δὲ Γ ἐπὶ ηὸ Ε ἡ ΒΓ βάζηο ἐπὶ 
ηὴλ ΔΕ νὐθ ἐθαξκόζεη, δύν εὐζεῖαη ρωξίνλ πεξηέμνπζηλ: ὅπεξ ἐζηὶλ ἀδύλαηνλ. 

ἐθαξκόζεη ἄξα ἡ ΒΓ βάζηο ἐπὶ ηὴλ ΔΕ θαὶ ἴζε αὐηῆ ἔζηαη: ὥζηε θαὶ ὅινλ ηὸ ΑΒΓ 

ηξίγωλνλ ἐπὶ ὅινλ ηὸ ΓΔΕ ηξίγωλνλ ἐθαξκόζεη θαὶ ἴζνλ αὐηῷ ἔζηαη, θαὶ αἱ ινηπαὶ 

γωλίαη ἐπὶ ηὰο ινηπὰο γωλίαο ἐθαξκόζνπζη θαὶ ἴζαη αὐηαῖο ἔζνληαη, ἡ κὲλ ὑπὸ ΑΒΓ ηῆ 

ὑπὸ ΓΔΕ ἡ δὲ ὑπὸ ΑΓΒ ηῆ ὑπὸ ΓΕΔ. 

 

 ὰλ ἄξα δύν ηξίγωλα ηὰο δύν πιεπξὰο [ ηαῖο ] δύν πιεπξαῖο ἴζαο ἔρῃ ἑθαηέξαλ 

ἑθαηέξᾳ θαὶ ηὴλ γωλίαλ ηῆ γωλίᾳ ἴζελ ἔρῃ ηὴλ ὑπὸ ηῶλ ἴζωλ εὐζεηῶλ πεξηερνκέλελ, 

θαὶ ηὴλ βάζηλ ηῆ βάζεη ἴζελ ἕμεη, θαὶ ηὸ ηξίγωλνλ ηῷ ηξηγώλῳ ἴζνλ ἔζηαη, θαὶ αἱ 
ινηπαὶ γωλίαη ηαῖο ινηπαῖο γωλίαηο ἴζαη ἔζνληαη ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη 

πιεπξαὶ ὑπνηείλνπζηλ: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 

 

                                                           
16 I А. 4 И да су сви прави углови једнаки међусобно. 
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I 5 

 

Код једнакокраких троуглова углови су на основици једнаки међусобно, 

а у случају продужења једнаких страна углови под основицом такође 

морају бити једнаки међусобно. 

 

Нека је АBΓ једнакокраки троугао са краком АB једнаким краку АΓ и нека су 

праве BΓ и ΓЕ продужења кракова АB и АΓ [Пост. 2]17.  

 

Тврдим да је угао АBΓ једнак углу АΓB и угао ΓBΓ углу BΓЕ. 

 

Нека се на правој BΓ узме произвољна тачка Z и пренесе на већу дуж АЕ дуж 

АH једнака мањој АZ [I. 3]18, па затим повуку праве ZΓ и HB [Пост. 1]19. 

 

 
 

Пошто је АZ једнако АH и АB једнако АΓ, тј. пошто су две стране ZА, АΓ 

једнаке одговарајућим двема странама HА, АB и чине заједнички угао ZАH, 

то је основица ZΓ једнака основици HB, и троугао АZΓ једнак троуглу АHB и 

Σῶλ ἰζνζθειῶλ ηξηγώλσλ αἱ πξὸο ηῇ βάζεη γσλίαη ἴζαη ἀιιήιαηο εἰζίλ, θαὶ 
πξνζεθβιεζεηζῶλ ηῶλ ἴζσλ εὐζεηῶλ αἱ ὑπὸ ηὴλ βάζηλ γσλίαη ἴζαη 

ἀιιήιαηο ἔζνληαη.  

 

Ἔζηω ηξίγωλνλ ἰζνζθειὲο ηὸ ΑΒΓ ἴζελ ἔρνλ ηὴλ ΑΒ πιεπξὰλ ηῆ ΑΓ πιεπξᾷ, 

θαὶ πξνζεθβεβιήζζωζαλ ἐπ' εὐζείαο ηαῖο ΑΒ, ΑΓ εὐζεῖαη αἱ ΒΓ, ΓΔ: 

  

ιέγω, ὅηη ἡ κὲλ ὑπὸ ΑΒΓ γωλία ηῆ ὑπὸ ΑΓΒ ἴζε ἐζηίλ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΒΓ ηῆ ὑπὸ 

ΒΓΔ. 

  

Δἰιήθζω γὰξ ἐπὶ ηο ΒΓ ηπρὸλ ζεκεῖνλ ηὸ Ε, θαὶ ἀθῃξήζζω ἀπὸ ηο κείδνλνο 

ηο ΑΔ ηῆ ἐιάζζνλη ηῆ ΑΕ ἴζε ἡ ΑΖ, θαὶ ἐπεδεύρζωζαλ αἱ ΕΓ, ΖΒ εὐζεῖαη. 

 

 
 

πεὶ νὖλ ἴζε ἐζηὶλ ἡ κὲλ ΑΕ ηῆ ΑΖ ἡ δὲ ΑΒ ηῆ ΑΓ, δύν δὴ αἱ ΕΑ, ΑΓ δπζὶ ηαῖο 

ΖΑ, ΑΒ ἴζαη εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: θαὶ γωλίαλ θνηλὴλ πεξηέρνπζη ηὴλ ὑπὸ 

ΕΑΖ: βάζηο ἄξα ἡ ΕΓ βάζεη ηῆ ΖΒ ἴζε ἐζηίλ, θαὶ ηὸ ΑΕΓ ηξίγωλνλ ηῷ ΑΖΒ 

ηξηγώλῳ ἴζνλ ἔζηαη, θαὶ αἱ ινηπαὶ γωλίαη ηαῖο ινηπαῖο γωλίαηο ἴζαη ἔζνληαη 

                                                           
17 Пост. 2 Нека се претпостави да ограничена права може бити продужена у свом правцу непрекидно. 
18 I. 3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
19 Пост. 1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија.  



ЕУКЛИДОВИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПРВА КЊИГА 

 

Зорица Милатовић: Прилози за наставу у којима су коришћени електронски записи Елемената које је приредио проф. др Зоран Лучић 
и најстарије сачуване верзије Елемената познате као Е888 

остали углови једнаки одговарајућим осталим угловима који леже спрам 

једнаких страна, наиме угао АΓΕ углу АBH и угао АZΓ углу АHB [I. 4]20. И 

пошто је цела дуж АZ једнака целој дужи АH, а дуж АB је једнака дужи АΓ, 

биће и остатак, тј. дуж BZ, једнак остатку - дужи  А раније је показано, да 

је ZΓ једнако HB. Према томе две стране BZ, ZΓ једнаке су одговарајућим 

двема странама ΓΖ, HB и угао BHΓ једнак је углу ΓΖB, а основица је иста BΓ; 

троугао BZΓ биће једнак троуглу ΓΖB, и остали углови биће једнаки 

одговарајућим угловима што леже спрам једнаких страна; угао ZBΓ биће 

према томе једнак углу HΓB и угао BΓΕ углу ΓBH. А пошто је, како је 

показано, цео угао АBH једнак целом углу АΓΕ, а угао ΓBH једнак углу BΓΕ, 

то ће и остатак - угао АBΓ, бити једнак остатку - углу АΓB; а ови углови леже 

на основици троугла АBΓ. А раније је показано, да је угао ZBΓ једнак углу 

HΓB, а ови се налазе под основицом. 

 

Тако су код једнакокраких троуглова углови на основици једнаки међусобно, 

а у случају продужења једнаких страна углови под основицом такође морају 

бити једнаки међусобно. А то је требало доказати. 

ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη πιεπξαὶ ὑπνηείλνπζηλ, ἡ κὲλ ὑπὸ ΑΓΕ ηῆ ὑπὸ 

ΑΒΖ, ἡ δὲ ὑπὸ ΑΕΓ ηῆ ὑπὸ ΑΖΒ. θαὶ ἐπεὶ ὅιε ἡ ΑΕ ὅιῃ ηῆ ΑΖ ἐζηηλ ἴζε, ὧλ 

ἡ ΑΒ ηῆ ΑΓ ἐζηηλ ἴζε, ινηπὴ ἄξα ἡ ΒΕ ινηπῆ ηῆ ΓΖ ἐζηηλ ἴζε. ἐδείρζε δὲ θαὶ ἡ 

ΕΓ ηῆ ΖΒ ἴζε: δύν δὴ αἱ ΒΕ, ΕΓ δπζὶ ηαῖο ΓΖ, ΖΒ ἴζαη εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: 

θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΓΖΒ ἴζε, θαὶ βάζηο αὐηῶλ θνηλὴ ἡ ΒΓ: θαὶ 
ηὸ ΒΕΓ ἄξα ηξίγωλνλ ηῷ ΓΖΒ ηξηγώλῳ ἴζνλ ἔζηαη, θαὶ αἱ ινηπαὶ γωλίαη ηαῖο 

ινηπαῖο γωλίαηο ἴζαη ἔζνληαη ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη πιεπξαὶ 
ὑπνηείλνπζηλ: ἴζε ἄξα ἐζηὶλ ἡ κὲλ ὑπὸ ΕΒΓ ηῆ ὑπὸ ΖΓΒ ἡ δὲ ὑπὸ ΒΓΕ ηῆ ὑπὸ 

ΓΒΖ. ἐπεὶ νὖλ ὅιε ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωλία ὅιῃ ηῆ ὑπὸ ΑΓΕ γωλίᾳ ἐδείρζε ἴζε, ὧλ ἡ 

ὑπὸ ΓΒΖ ηῆ ὑπὸ ΒΓΕ ἴζε, ινηπὴ ἄξα ἡ ὑπὸ ΑΒΓ ινηπῆ ηῆ ὑπὸ ΑΓΒ ἐζηηλ ἴζε: 

θαί εἰζη πξὸο ηῆ βάζεη ηνῦ ΑΒΓ ηξηγώλνπ. ἐδείρζε δὲ θαὶ ἡ ὑπὸ ΕΒΓ ηῆ ὑπὸ 

ΖΓΒ ἴζε: θαί εἰζηλ ὑπὸ ηὴλ βάζηλ.  

 

Τῶλ ἄξα ἰζνζθειῶλ ηξηγώλωλ αἱ πξὸο ηῆ βάζεη γωλίαη ἴζαη ἀιιήιαηο εἰζίλ, θαὶ 
πξνζεθβιεζεηζῶλ ηῶλ ἴζωλ εὐζεηῶλ αἱ ὑπὸ ηὴλ βάζηλ γωλίαη ἴζαη ἀιιήιαηο 

ἔζνληαη: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 

                                                           
20 I. 4 Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема странама другог и ако су једнаки углови које образују једнаке стране, мора и основица бити једнака основици, један троугао 

мора бити једнак другом троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 
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I 6 

 

Ако су у троуглу међусобно једнака два угла, онда морају бити међусобно једнаке и 

стране које леже спрам једнаких углова. 

 

Нека је у троуглу ΑΒΓ угао ΑΒΓ  једнак углу ΑΓΒ .  

 

Тврдим да је и страна АB једнака страни ΑΓ . 

 

 
 

Јер, ако АB није једнако ΑΓ , биће једна од њих већа од друге [А.I.1-8]21. Нека је АB већа; 

тада треба пренети на већу АB дуж ΓB једнаку мањој АΓ [I.3]
22

 и повући ΓΓ [Пост.1]
23

. 

 

Пошто је ΓB једнако ΓΓ, а BΓ је заједничка страна, то су и две стране ΓB и BΓ једнаке 

одговарајућим странама АΓ и ΓB, и угао ΓBΓ једнак углу АΓB [I.4]24. Према томе биће 

ὰλ ηξηγώλνπ αἱ δύν γσλίαη ἴζαη ἀιιήιαηο ὦζηλ, θαὶ αἱ ὑπὸ ηὰο ἴζαο γσλίαηο ὑπνηείλνπζαη 

πιεπξαὶ ἴζαη ἀιιήιαηο ἔζνληαη. \ 

Ἔζηω ηξίγωλνλ ηὸ ΑΒΓ ἴζελ ἔρνλ ηὴλ ὑπὸ ΑΒΓ γωλίαλ ηῆ ὑπὸ ΑΓΒ γωλίᾳ:  

 

ιέγω, ὅηη θαὶ πιεπξὰ ἡ ΑΒ πιεπξᾷ ηῆ ΑΓ ἐζηηλ ἴζε.  

 

 
 

Δἰ γὰξ ἄληζόο ἐζηηλ ἡ ΑΒ ηῆ ΑΓ, ἡ ἑηέξα αὐηῶλ κείδωλ ἐζηίλ. ἔζηω κείδωλ ἡ ΑΒ, θαὶ ἀθῃξήζζω 

ἀπὸ ηο κείδνλνο ηο ΑΒ ηῆ ἐιάηηνλη ηῆ ΑΓ ἴζε ἡ ΓΒ, θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΓΓ. 

 πεὶ νὖλ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΓΒ ηῆ ΑΓ θνηλὴ δὲ ἡ ΒΓ, δύν δὴ αἱ ΓΒ, ΒΓ δύν ηαῖο ΑΓ, ΓΒ ἴζαη εἰζὶλ 

                                                           
21 А.I.  

1. Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 

2. И ако се једнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су једнаке. 
3. И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 

4. И ако се неједнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су неједнаке. 

5. И удвостручени једнаки (објекти) једнаки су међусобно. 
6. И половине од једнаких (објеката) једнаке су међусобно . 

7. И они (геометриски објекти) који се могу поклопити једнаки су међусобно. 

8. И целина је већа од дела. 
22 I.3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
23 Пост.1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 
24 I.4 Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема странама другог и ако су једнаки углови које образују једнаке стране, мора и основица бити једнака основици, један троугао 
мора бити једнак другом троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 
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основица ΓΓ једнака основици АB и троугао ΓBΓ једнак троуглу АΓB, тј. мање је једнако 

већем, а то је немогуће [I.A.8]25; значи да АB није неједнака АΓ, већ једнака са њом. 

 

Тако, ако су у троуглу међусобно једнака два угла, морају бити међусобно једнаке и стране 

што леже спрам једнаких углова. А то је требало доказати. 

ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ, θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΓΒΓ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΑΓΒ ἐζηηλ ἴζε: βάζηο ἄξα ἡ ΓΓ βάζεη ηῆ ΑΒ 

ἴζε ἐζηίλ, θαὶ ηὸ ΓΒΓ ηξίγωλνλ ηῷ ΑΓΒ ηξηγώλῳ ἴζνλ ἔζηαη, ηὸ ἔιαζζνλ ηῷ κείδνλη: ὅπεξ ἄηνπνλ: 

νὐθ ἄξα ἄληζόο ἐζηηλ ἡ ΑΒ ηῆ ΑΓ: ἴζε ἄξα. 

 

 ὰλ ἄξα ηξηγώλνπ αἱ δύν γωλίαη ἴζαη ἀιιήιαηο ὦζηλ, θαὶ αἱ ὑπὸ ηὰο ἴζαο γωλίαο ὑπνηείλνπζαη 

πιεπξαὶ ἴζαη ἀιιήιαηο ἔζνληαη: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 

 

 

                                                           
25 I.A.8 И целина је већа од дела. 
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I 7 

 
 

Немогуће је из две различите тачке, које се налазе са исте стране дате дужи, 

повући ка крајњим тачкама те дужи по две дужи тако да дужи са истим 

крајевима буду међусобно једнаке. 

 

Претпоставимо да је могуће повући ка истој дужи АB две праве ΑΓ  и ΓΒ  и две 

друге праве ΑΓ  и ΓΒ  једнаке одговарајућим првим правама из различитих тачака, из 

Γ  и Γ , са исте стране, са истим крајевима, наиме ΓΑ  и ΓΑ  са истим крајем А, а ΓΒ  

и ΓΒ  са истим крајем B; па повуцимо дуж ΓΓ [Пост.1]
26

.. 

 

 
 

Пошто је ΑΓ једнако ΑΓ, углови ΑΓΓ и ΑΓΓ су једнаки [I.5]27; тада је угао ΑΓΓ већи 

од BΓΓ [I.A.8]28, а тим пре је угао ΓΓB већи од ΓΓB [А.I.1-8]29. Али ΓB је једнако ΓB и 

због тога је угао ΓΓB једнак углу ΓΓB [I.5]. Али у исто време он мора бити и већи од 

њега, а то је немогуће [А.I.1-8]. 

 

 
πὶ ηῆο αὐηῆο εὐζείαο δύν ηαῖο αὐηαῖο εὐζείαηο ἄιιαη δύν εὐζεῖαη ἴζαη ἑθαηέξα 

ἑθαηέξᾳ νὐ ζπζηαζήζνληαη πξὸο ἄιιῳ θαὶ ἄιιῳ ζεκείῳ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε ηὰ αὐηὰ 

πέξαηα ἔρνπζαη ηαῖο ἐμ ἀξρῆο εὐζείαηο.  

 

Δἰ γὰξ δπλαηόλ, ἐπὶ ηο αὐηο εὐζείαο ηο ΑΒ δύν ηαῖο αὐηαῖο εὐζείαηο ηαῖο ΑΓ, ΓΒ ἄιιαη 

δύν εὐζεῖαη αἱ ΑΓ, ΓΒ ἴζαη ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ ζπλεζηάηωζαλ πξὸο ἄιιῳ θαὶ ἄιιῳ ζεκείῳ 

ηῷ ηε Γ θαὶ Γ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε ηὰ αὐηὰ πέξαηα ἔρνπζαη, ὥζηε ἴζελ εἶλαη ηὴλ κὲλ ΓΑ ηῆ 

ΓΑ ηὸ αὐηὸ πέξαο ἔρνπζαλ αὐηῆ ηὸ Α, ηὴλ δὲ ΓΒ ηῆ ΓΒ ηὸ αὐηὸ πέξαο ἔρνπζαλ αὐηῆ ηὸ 

Β, θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΓΓ. 

 

 
 

 πεὶ νὖλ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΑΓ ηῆ ΑΓ, ἴζε ἐζηὶ θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΑΓΓ ηῆ ὑπὸ ΑΓΓ: κείδωλ ἄξα ἡ 

ὑπὸ ΑΓΓ ηο ὑπὸ ΓΓΒ: πνιιῷ ἄξα ἡ ὑπὸ ΓΓΒ κείδωλ ἐζηὶ ηο ὑπὸ ΓΓΒ. πάιηλ ἐπεὶ ἴζε 

ἐζηὶλ ἡ ΓΒ ηῆ ΓΒ, ἴζε ἐζηὶ θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΓΓΒ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΓΓΒ. ἐδείρζε δὲ αὐηο θαὶ 

                                                           
26 Пост.1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 
27 I.5 Код једнакокраких троуглова углови су на основици једнаки међусобно, а у случају продужења једнаких страна углови под основицом такође морају бити једнаки међусобно. 
28 I.A.8 И целина је већа од дела. 
29 А.I.  

1. Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
2. И ако се једнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су једнаке. 

3. И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 

4. И ако се неједнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су неједнаке. 

5. И удвостручени једнаки (објекти) једнаки су међусобно. 

6. И половине од једнаких (објеката) једнаке су међусобно . 

7. И они (геометриски објекти) који се могу поклопити једнаки су међусобно. 
8. И целина је већа од дела. 
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Дакле немогуће је из две различите тачке, које се налазе са исте стране дате дужи, 

повући ка крајњим тачкама те дужи по две дужи тако да дужи са истим крајевима 

буду међусобно једнаке. А то је требало и доказати. 

 

πνιιῷ κείδωλ: ὅπεξ ἐζηὶλ ἀδύλαηνλ.  

 

Οὐθ ἄξα ἐπὶ ηο αὐηο εὐζείαο δύν ηαῖο αὐηαῖο εὐζείαηο ἄιιαη δύν εὐζεῖαη ἴζαη ἑθαηέξα 

ἑθαηέξᾳ ζπζηαζήζνληαη πξὸο ἄιιῳ θαὶ ἄιιῳ ζεκείῳ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε ηὰ αὐηὰ πέξαηα 

ἔρνπζαη ηαῖο ἐμ ἀξρο εὐζείαηο: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 
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Ако су у два троугла две стране једнаке двема одговарајућим странама другог, и 

основице им једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 

 

Нека АBΓ и ΓЕZ буду два троугла, код којих су две стране АB и АΓ једнаке двема 

одговарајућим странама АЕ и ΓΕ, наиме АB стране ΓЕ и АΓ страни ΓΕ, и основица BΓ 

једнака основици ЕZ.  

 

 
 

Тврдим да је тада угао BАΓ једнак углу ЕΓΕ. 

 

Ако се троугао АBΓ положи на троугао ΓЕZ, тачка B ће се поклопити са тачком Е, права BΓ 

пасти на праву ЕZ и тачка Γ поклопити са Z због једнакости BΓ и ЕZ. А кад се дуж BΓ 

поклопи са ЕZ онда ће се поклопити и BА, ΓА са ЕΓ, ΓΕ. Јер, ако се основица BΓ поклопи са 

основицом ЕZ, а стране BА, АΓ се не би поклопиле са странма ЕΓ, ΓΕ, већ би отступале од 

њих као ЕH, HZ, онда би биле повучене из сваке од две различите тачке, које се налазе са 

исте стране дате дужи ка њеним крајевима по две дужи, тако да дужи са истим крајевима 

буду међусобно једнаке. А то је немогуће [I.7]30. Немогуће је прама томе да се основице BΓ и 

ЕZ поклапају, а да се стране BА, АΓ не поклапају са странама ЕΓ, ΓΕ [I.A.7] 31. Значи оне се 

поклапају, а тада се угао BАΓ поклапа са углом ЕΓΕ и њему је једнак. 

 

 
ὰλ δύν ηξίγσλα ηὰο δύν πιεπξὰο [ ηαῖο ] δύν πιεπξαῖο ἴζαο ἔρῃ ἑθαηέξαλ ἑθαηέξα, ἔρῃ 

δὲ θαὶ ηὴλ βάζηλ ηῇ βάζεη ἴζελ, θαὶ ηὴλ γσλίαλ ηῇ γσλίᾳ ἴζελ ἕμεη ηὴλ ὑπὸ ηῶλ ἴζσλ 

εὐζεηῶλ πεξηερνκέλελ.  

 

Ἔζηω δύν ηξίγωλα ηὰ ΑΒΓ, ΓΔΕ ηὰο δύν πιεπξὰο ηὰο ΑΒ, ΑΓ ηαῖο δύν πιεπξαῖο ηαῖο ΓΔ, ΓΕ 

ἴζαο ἔρνληα ἑθαηέξαλ ἑθαηέξᾳ, ηὴλ κὲλ ΑΒ ηῆ ΓΔ ηὴλ δὲ ΑΓ ηῆ ΓΕ: ἐρέηω δὲ θαὶ βάζηλ ηὴλ ΒΓ 

βάζεη ηῆ ΔΕ ἴζελ:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΔΓΕ ἐζηηλ ἴζε.  

 

θαξκνδνκέλνπ γὰξ ηνῦ ΑΒΓ ηξηγώλνπ ἐπὶ ηὸ ΓΔΕ ηξίγωλνλ θαὶ ηηζεκέλνπ ηνῦ κὲλ Β ζεκείνπ 

ἐπὶ ηὸ Δ ζεκεῖνλ ηο δὲ ΒΓ εὐζείαο ἐπὶ ηὴλ ΔΕ ἐθαξκόζεη θαὶ ηὸ Γ ζεκεῖνλ ἐπὶ ηὸ Ε δηὰ ηὸ ἴζελ 

εἶλαη ηὴλ ΒΓ ηῆ ΔΕ: ἐθαξκνζάζεο δὴ ηο ΒΓ ἐπὶ ηὴλ ΔΕ ἐθαξκόζνπζη θαὶ αἱ ΒΑ, ΓΑ ἐπὶ ηὰο 

ΔΓ, ΓΕ. εἰ γὰξ βάζηο κὲλ ἡ ΒΓ ἐπὶ βάζηλ ηὴλ ΔΕ ἐθαξκόζεη, αἱ δὲ ΒΑ, ΑΓ πιεπξαὶ ἐπὶ ηὰο ΔΓ, 

ΓΕ νὐθ ἐθαξκόζνπζηλ ἀιιὰ παξαιιάμνπζηλ ὡο αἱ ΔΖ, ΖΕ, ζπζηαζήζνληαη ἐπὶ ηο αὐηο 

εὐζείαο δύν ηαῖο αὐηαῖο εὐζείαηο ἄιιαη δύν εὐζεῖαη ἴζαη ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ πξὸο ἄιιῳ θαὶ ἄιιῳ 

ζεκείῳ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε ηὰ αὐηὰ πέξαηα ἔρνπζαη. νὐ ζπλίζηαληαη δέ: νὐθ ἄξα ἐθαξκνδνκέλεο 

ηο ΒΓ βάζεωο ἐπὶ ηὴλ ΔΕ βάζηλ νὐθ ἐθαξκόζνπζη θαὶ αἱ ΒΑ, ΑΓ πιεπξαὶ ἐπὶ ηὰο ΔΓ, ΓΕ. 

ἐθαξκόζνπζηλ ἄξα: ὥζηε θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ἐπὶ γωλίαλ ηὴλ ὑπὸ ΔΓΕ ἐθαξκόζεη θαὶ ἴζε 

αὐηῆ ἔζηαη.  

                                                           
30 I. 7 Немогуће је из две различите тачке, које се налазе са исте стране дате дужи, повући ка крајњим тачкама те дужи по две дужи тако да дужи са истим крајевима буду међусобно једнаке. 
31 I.A.7 И они (геометриски објекти) који се могу поклопити једнаки су међусобно. 
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На овај начин, ако су у два троугла две стране једног једнаке двема одговарајућим странама 

другог, а и основице им једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 

А то је требало доказати. 

 

 

ὰλ ἄξα δύν ηξίγωλα ηὰο δύν πιεπξὰο [ ηαῖο ] δύν πιεπξαῖο ἴζαο ἔρῃ ἑθαηέξαλ ἑθαηέξᾳ θαὶ ηὴλ 

βάζηλ ηῆ βάζεη ἴζελ ἔρῃ, θαὶ ηὴλ γωλίαλ ηῆ γωλίᾳ ἴζελ ἕμεη ηὴλ ὑπὸ ηῶλ ἴζωλ εὐζεηῶλ 

πεξηερνκέλελ: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 
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Преполовити дати праволинијски угао. 

 

Нека буде дат праволинијски угао BАΓ и треба га преполовити. 

 

Треба на АB узети произвољну тачку Γ, пренети на АΓ дуж АЕ једнаку АΓ [ I. 

3]32, повући ΓЕ, конструисати на ΓЕ једнакострани троугао ΓЕZ и повући АZ. 

 

 
 

 Тврдим да је угао BАΓ преполовљен правом АZ. 

 

Пошто је АΓ једнако АЕ, а АZ је заједничко, то су две стране ΓА, АZ једнаке 

двема странама АЕ, АZ, и то одговарајућим, и основица ΓΕ једнака је основици 

ЕZ, па ће угао ΓАZ бити једнак углу ЕАZ [I. 8]33. 

 

Тако је дати праволинијски угао BАΓ преполовљен правом АZ. А то је требало 

извести. 

Σὴλ δνζεῖζαλ γσλίαλ εὐζύγξακκνλ δίρα ηεκεῖλ.  

 

Ἔζηω ἡ δνζεῖζα γωλία εὐζύγξακκνο ἡ ὑπὸ ΒΑΓ.  

 

δεῖ δὴ αὐηὴλ δίρα ηεκεῖλ. Δἰιήθζω ἐπὶ ηο ΑΒ ηπρὸλ ζεκεῖνλ ηὸ Γ, θαὶ ἀθῃξήζζω ἀπὸ ηο ΑΓ 

ηῆ ΑΓ ἴζε ἡ ΑΔ, θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΓΔ, θαὶ ζπλεζηάηω ἐπὶ ηο ΓΔ ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ ηὸ ΓΔΕ, 

θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΑΕ:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωλία δίρα ηέηκεηαη ὑπὸ ηο ΑΕ εὐζείαο.  

 

πεὶ γὰξ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΑΓ ηῆ ΑΔ, θνηλὴ δὲ ἡ ΑΕ, δύν δὴ αἱ ΓΑ, ΑΕ δπζὶ ηαῖο ΔΑ, ΑΕ ἴζαη εἰζὶλ 

ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ. θαὶ βάζηο ἡ ΓΕ βάζεη ηῆ ΔΕ ἴζε ἐζηίλ: γωλία ἄξα ἡ ὑπὸ ΓΑΕ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ 

ΔΑΕ ἴζε ἐζηίλ.  

 

Ἡ ἄξα δνζεῖζα γωλία εὐζύγξακκνο ἡ ὑπὸ ΒΑΓ δίρα ηέηκεηαη ὑπὸ ηο ΑΕ εὐζείαο: ὅπεξ ἔδεη 

πνηζαη. 

 

                                                           
32 I. 3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
33 I. 8 Ако су у два троугла две стране једнаке двема одговарајућим странама другог, и основице им једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 
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Преполовити дату дуж. 

 

Нека је дата дуж АB; треба ту дуж преполовити. 

 

На њој се конструише једнакострани троугао АΓB [I. 1]34 и преполови се угао АΓB 

правом ΓΓ [I. 9]35.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 

Тврдим да тачка  полови дуж АB. 

 

Пошто је АΓ једнако ΓB, а ΓΓ је заједничко, то су две стране АΓ, ΓΓ једнаке двема 

странама BΓ, ΓΓ, и то одговарајућим, и сем тога је угао АΓΓ једнак углу BΓΓ, па ће 

и основица АΓ бити једнака основици BΓ [I. 4]36. 

 

Тако је дата дуж АB преполовљена тачком Γ. А то је требало извести. 

 

 

Σὴλ δνζεῖζαλ εὐζεῖαλ πεπεξαζκέλελ δίρα ηεκεῖλ.  

 

Ἔζηω ἡ δνζεῖζα εὐζεῖα πεπεξαζκέλε ἡ ΑΒ: δεῖ δὴ ηὴλ ΑΒ εὐζεῖαλ πεπεξαζκέλελ δίρα 

ηεκεῖλ.  

 

Σπλεζηάηω ἐπ' αὐηο ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ ηὸ ΑΒΓ, θαὶ ηεηκήζζω ἡ ὑπὸ ΑΓΒ γωλία δίρα 

ηῆ ΓΓ εὐζείᾳ:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη ἡ ΑΒ εὐζεῖα δίρα ηέηκεηαη θαηὰ ηὸ Γ ζεκεῖνλ. 

 

 πεὶ γὰξ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΑΓ ηῆ ΓΒ, θνηλὴ δὲ ἡ ΓΓ, δύν δὴ αἱ ΑΓ, ΓΓ δύν ηαῖο ΒΓ, ΓΓ ἴζαη 

εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΑΓΓ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΒΓΓ ἴζε ἐζηίλ: βάζηο ἄξα ἡ 

ΑΓ βάζεη ηῆ ΒΓ ἴζε ἐζηίλ.  

 

Ἡ ἄξα δνζεῖζα εὐζεῖα πεπεξαζκέλε ἡ ΑΒ δίρα ηέηκεηαη θαηὰ ηὸ Γ: ὅπεξ ἔδεη πνηζαη. 

 

 

                                                           
34 Теорема I. 1 На датој дужи (ограниченој правој) конструисати једнакостран троугао. 
35 Теорема I. 9 Преполовити дати праволинијски угао. 
36 Теорема I. 4 Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема странама другог и ако су једнаки углови које образују једнаке стране, мора и основица бити једнака основици, један 
троугао мора бити једнак другом троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 
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Из дате тачке на датој правој повући праву под правим углом према датој 

правој. 

 

Нека је дата права линија АB и на њој дата тачка Γ.  

 

Треба из тачке Γ повући праву под правим углом према правој АB. 

 

Узима се на АΓ произвољна тачка Γ, па се пренесе ΓЕ једнако ΓΓ [I. 3]37 

конструише се на ΓЕ једнакостран троугао ZΓЕ [I. 1]38 и повуче се ZΓ.  

 

 
 

Тврдим да је ΕΓ права линија, која је под правим углом према датој правој АB и 

пролази кроз тачку Γ дату на њој. 

 

Пошто је ΓΓ једнако ΓЕ, а ΓΕ је заједничка страна, то су две стране ΓΓ, ΓΕ 

једнаке двема странама ЕΓ, ΓΕ, и то одговарајућим, и основица ΓΕ једнака је 

основици ZЕ, те је угао ΓΓΕ једнак углу ЕΓΕ [I. 8]39 и при томе су они упоредни. 

Ако пак права, која стоји на датој правој тако да образује упоредне углове 

једнаке један другоме, тада је сваки од њих прав [Деф. 10]40. Према томе је прав 

сваки од углова ΓΓΕ и ZΓЕ. 

 

На овај начин из дате тачке Γ на датој правој АB повучена је права под правим 

 

Σῇ δνζείζῃ εὐζείᾳ ἀπὸ ηνῦ πξὸο αὐηῇ δνζέληνο ζεκείνπ πξὸο ὀξζὰο γσλίαο 

εὐζεῖαλ γξακκὴλ ἀγαγεῖλ.  

 

Ἔζηω ἡ κὲλ δνζεῖζα εὐζεῖα ἡ ΑΒ ηὸ δὲ δνζὲλ ζεκεῖνλ ἐπ' αὐηο ηὸ Γ:  

 

δεῖ δὴ ἀπὸ ηνῦ Γ ζεκείνπ ηῆ ΑΒ εὐζείᾳ πξὸο ὀξζὰο γωλίαο εὐζεῖαλ γξακκὴλ ἀγαγεῖλ.  

 

Δἰιήθζω ἐπὶ ηο ΑΓ ηπρὸλ ζεκεῖνλ ηὸ Γ, θαὶ θείζζω ηῆ ΓΓ ἴζε ἡ ΓΔ, θαὶ ζπλεζηάηω ἐπὶ 
ηο ΓΔ ηξίγωλνλ ἰζόπιεπξνλ ηὸ ΕΓΔ, θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΕΓ:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη ηῆ δνζείζῃ εὐζείᾳ ηῆ ΑΒ ἀπὸ ηνῦ πξὸο αὐηῆ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ Γ πξὸο 

ὀξζὰο γωλίαο εὐζεῖα γξακκὴ ἦθηαη ἡ ΕΓ.  

 

πεὶ γὰξ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΓΓ ηῆ ΓΔ, θνηλὴ δὲ ἡ ΓΕ, δύν δὴ αἱ ΓΓ, ΓΕ δπζὶ ηαῖο ΔΓ, ΓΕ ἴζαη 

εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: θαὶ βάζηο ἡ ΓΕ βάζεη ηῆ ΕΔ ἴζε ἐζηίλ: γωλία ἄξα ἡ ὑπὸ ΓΓΕ 

γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΔΓΕ ἴζε ἐζηίλ: θαί εἰζηλ ἐθεμο. ὅηαλ δὲ εὐζεῖα ἐπ' εὐζεῖαλ ζηαζεῖζα ηὰο 

ἐθεμο γωλίαο ἴζαο ἀιιήιαηο πνηῆ, ὀξζὴ ἑθαηέξα ηῶλ ἴζωλ γωληῶλ ἐζηηλ: ὀξζὴ ἄξα 

                                                           
37 I. 3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
38 I. 1 На датој дужи (ограниченој правој) конструисати једнакостран троугао. 
39 Теорема I. 8 Ако су у два троугла две стране једнаке двема одговарајућим странама другог, и основице им једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 
40 Дефиниција 10. Ако права, која стоји на другој правој, образује са овом два суседна једнака угла, сваки од њих је прав, а подигнута права зове се нормала на оној на којој стоји. 
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углом према датој правој. А то је требало извести. 

 
ἐζηὶλ ἑθαηέξα ηῶλ ὑπὸ ΓΓΕ, ΕΓΔ.  

 

Τῆ ἄξα δνζείζῃ εὐζείᾳ ηῆ ΑΒ ἀπὸ ηνῦ πξὸο αὐηῆ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ Γ πξὸο ὀξζὰο 

γωλίαο εὐζεῖα γξακκὴ ἦθηαη ἡ ΓΕ: ὅπεξ ἔδεη πνηζαη. 
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Η 12 

 
 

Повући праву линију нормално на дату бескрајну праву из дате тачке која не 

припада датој правој. 

 

Нека је дата бескрајна права АB и дата тачка Γ која не припада тој правој;  

треба повући праву линију нормално на дату бескрајну праву АB из дате тачке Γ, 

која не припада датој правој. 

 

Узме се са друге стране праве АB произвољна тачка Γ, и са средиштем у Γ и 

растојањем ΓΓ нацрта круг ΔΕΖ [Пост. 3]41, па се преполови дуж ЕH тачком Θ [I. 

10]42 и повуку праве ΓΖ, ΓΘ, ΓЕ [Пост. 1]43.  

 

 
 

Тврдим да је ΓΘ нормала на датој бескрајној правој АB из дате тачке Γ, која не 

припада њој. 

 

Пошто је HΘ једнако ΘЕ, а ΘΓ је заједничко, две стране HΘ, ΘΓ једнаке странама 

ЕΘ, ΘΓ и то одговарајућим, и основица ΓΖ једнака основици ΓЕ; то је угао ΓΘХ 

једнак углу ЕΘΓ [I. 8]44, и они су при томе упоредни. Па ако права подигнута на 

другој правој образује са њом међусобно једнаке упоредне углове, сваки од тих 

 

πὶ ηὴλ δνζεῖζαλ εὐζεῖαλ ἄπεηξνλ ἀπὸ ηνῦ δνζέληνο ζεκείνπ, ὃ κή ἐζηηλ ἐπ' αὐηῆο, 

θάζεηνλ εὐζεῖαλ γξακκὴλ ἀγαγεῖλ.  

 

Ἔζηω ἡ κὲλ δνζεῖζα εὐζεῖα ἄπεηξνο ἡ ΑΒ ηὸ δὲ δνζὲλ ζεκεῖνλ, ὃ κή ἐζηηλ ἐπ' αὐηο, ηὸ 

Γ:  

 

δεῖ δὴ ἐπὶ ηὴλ δνζεῖζαλ εὐζεῖαλ ἄπεηξνλ ηὴλ ΑΒ ἀπὸ ηνῦ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ Γ, ὃ κή 

ἐζηηλ ἐπ' αὐηο, θάζεηνλ εὐζεῖαλ γξακκὴλ ἀγαγεῖλ. Δἰιήθζω γὰξ ἐπὶ ηὰ ἕηεξα κέξε ηο 

ΑΒ εὐζείαο ηπρὸλ ζεκεῖνλ ηὸ Γ, θαὶ θέληξῳ κὲλ ηῷ Γ δηαζηήκαηη δὲ ηῷ ΓΓ θύθινο 

γεγξάθζω ὁ ΔΕΖ, θαὶ ηεηκήζζω ἡ ΔΖ εὐζεῖα δίρα θαηὰ ηὸ Θ, θαὶ ἐπεδεύρζωζαλ αἱ ΓΖ, 

ΓΘ, ΓΔ εὐζεῖαη:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη ἐπὶ ηὴλ δνζεῖζαλ εὐζεῖαλ ἄπεηξνλ ηὴλ ΑΒ ἀπὸ ηνῦ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ Γ, ὃ 

κή ἐζηηλ ἐπ' αὐηο, θάζεηνο ἦθηαη ἡ ΓΘ.  

 

                                                           
41 Пост. 3 Нека се претпостави да се може описати из сваког средишта сваким растојањем круг. 
42 I. 10 Преполовити дату дуж. 
43 Пост. 1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија. 
44 I. 8 Ако су у два троугла две стране једнаке двема одговарајућим странама другог, и основице им једнаке, морају бити једнаки и углови које образују једнаке стране. 
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углова је прав, а подигнута права се зове нормала на оној на којој је подигнута 

[Деф. 10]45. 

 

Дакле права ΓΘ је нормала на датој бескрајној правој АB из дате тачке Γ, која не 

припада датој правој. А то је требало извести. 

 

πεὶ γὰξ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ΖΘ ηῆ ΘΔ, θνηλὴ δὲ ἡ ΘΓ, δύν δὴ αἱ ΖΘ, ΘΓ δύν ηαῖο ΔΘ, ΘΓ ἴζαη 

εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: θαὶ βάζηο ἡ ΓΖ βάζεη ηῆ ΓΔ ἐζηηλ ἴζε: γωλία ἄξα ἡ ὑπὸ ΓΘΖ 

γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΔΘΓ ἐζηηλ ἴζε. θαί εἰζηλ ἐθεμο. ὅηαλ δὲ εὐζεῖα ἐπ' εὐζεῖαλ ζηαζεῖζα ηὰο 

ἐθεμο γωλίαο ἴζαο ἀιιήιαηο πνηῆ, ὀξζὴ ἑθαηέξα ηῶλ ἴζωλ γωληῶλ ἐζηηλ, θαὶ ἡ 

ἐθεζηεθπῖα εὐζεῖα θάζεηνο θαιεῖηαη ἐθ' ἣλ ἐθέζηεθελ.  

 

πὶ ηὴλ δνζεῖζαλ ἄξα εὐζεῖαλ ἄπεηξνλ ηὴλ ΑΒ ἀπὸ ηνῦ δνζέληνο ζεκείνπ ηνῦ Γ, ὃ κή 

ἐζηηλ ἐπ' αὐηο, θάζεηνο ἦθηαη ἡ ΓΘ: ὅπεξ ἔδεη πνηζαη. 

 

                                                           
45 Деф. 10 Ако права, која стоји на другој правој, образује са овом два суседна једнака угла, сваки од њих је прав, а подигнута права зове се нормала на оној на којој стоји. 
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Η 13 

 
 

Ако права повучена над правом образује углове, морају ти углови бити или оба 

прави или образовати заједно два права угла. 

 

Ако је већ угао ΓBА једнак углу АBΓ, они су два права угла [Деф. 10]46.  

 

Ако није, повуче се из тачке B права BЕ под правим углом према ΓΓ [I. 11]47; тада су 

ΓBЕ, ЕBΓ два права угла; и пошто је угао ΓBЕ једнак двама угловима ΓBА и АBЕ; 

онда, ако се дода исти угао ЕBΓ, два угла ΓBЕ, ЕBΓ су једнаки трима угловима ΓBА, 

АBЕ, ЕBΓ [А. 2]48.  

 

 
 

С друге стране, пошто је угао ΓBА једнак угловима ΓBЕ, ЕBА, то, ако се дода исти 

угао АBΓ, два угла ΓBА, АBΓ једнаки су трима угловима ΓBЕ, ЕBА, АBΓ [А. 2].  

 

Како је раније показано углови ΓBЕ, ЕBА једнаки су истим трима угловима, а оно што 

је једнако истом, једнако је међусобно [А. 1]49, значи углови ΓBЕ, ЕBΓ су једнаки 

угловима ΓBА, АBΓ. Али су углови ΓBЕ, ЕBΓ два права угла, то онда и углови ΓBА, 

АBΓ заједно сачињавају два права угла. 

 

Дакле, ако права подигнута над правом образује углове, ти углови морају бити или оба 

прави или образовати заједно два права угла. А то је требало доказати. 

 

ὰλ εὐζεῖα ἐπ' εὐζεῖαλ ζηαζεῖζα γσλίαο πνηῇ, ἤηνη δύν ὀξζὰο ἢ δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαο 

πνηήζεη.  

 

Δὐζεῖα γάξ ηηο ἡ ΑΒ ἐπ' εὐζεῖαλ ηὴλ ΓΓ ζηαζεῖζα γωλίαο πνηείηω ηὰο ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ:  

ιέγω, ὅηη αἱ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ γωλίαη ἤηνη δύν ὀξζαί εἰζηλ ἢ δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαη.  

Δἰ κὲλ νὖλ ἴζε ἐζηὶλ ἡ ὑπὸ ΓΒΑ ηῆ ὑπὸ ΑΒΓ, δύν ὀξζαί εἰζηλ. εἰ δὲ νὔ, ἤρζω ἀπὸ ηνῦ Β 

ζεκείνπ ηῆ ΓΓ [ εὐζείᾳ ] πξὸο ὀξζὰο ἡ ΒΔ: αἱ ἄξα ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΓ δύν ὀξζαί εἰζηλ: θαὶ ἐπεὶ 
ἡ ὑπὸ ΓΒΔ δπζὶ ηαῖο ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ ἴζε ἐζηίλ, θνηλὴ πξνζθείζζω ἡ ὑπὸ ΔΒΓ: αἱ ἄξα ὑπὸ 

ΓΒΔ, ΔΒΓ ηξηζὶ ηαῖο ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ, ΔΒΓ ἴζαη εἰζίλ.  

 

 
 

πάιηλ, ἐπεὶ ἡ ὑπὸ ΓΒΑ δπζὶ ηαῖο ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΑ ἴζε ἐζηίλ, θνηλὴ πξνζθείζζω ἡ ὑπὸ ΑΒΓ: 

αἱ ἄξα ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ ηξηζὶ ηαῖο ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΑ, ΑΒΓ ἴζαη εἰζίλ.  

 

ἐδείρζεζαλ δὲ θαὶ αἱ ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΓ ηξηζὶ ηαῖο αὐηαῖο ἴζαη: ηὰ δὲ ηῷ αὐηῷ ἴζα θαὶ ἀιιήινηο 

ἐζηὶλ ἴζα: θαὶ αἱ ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΓ ἄξα ηαῖο ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ ἴζαη εἰζίλ: ἀιιὰ αἱ ὑπὸ ΓΒΔ, ΔΒΓ 

δύν ὀξζαί εἰζηλ: θαὶ αἱ ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ ἄξα δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαη εἰζίλ. 

 ὰλ ἄξα εὐζεῖα ἐπ' εὐζεῖαλ ζηαζεῖζα γωλίαο πνηῆ, ἤηνη δύν ὀξζὰο ἢ δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαο 

πνηήζεη: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 

                                                           
46 Деф. 10 Ако права, која стоји на другој правој, образује са овом два суседна једнака угла, сваки од њих је прав, а подигнута права зове се нормала на оној на којој стоји. 
47 I. 11 Из дате тачке на датој правој повући праву под правим углом према датој правој. 
48 А. 2 И ако се једнаким (објектима) додају једнаки (објекти) целине су једнаке. 
49 А. 1 Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
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Η 14 

 
 

Ако ма са којом правом, у истој тачки на њој, две друге праве са различитих 

страна прве праве граде суседне углове, који заједно образују два права угла, те 

две праве морају се налазити у истој правој. 

 

Нека ма код које праве АB две друге праве BΓ, BΓ, повучене из исте тачке B, но не са 

исте стране праве АB, граде суседне углове АBΓ, АBΓ који заједно образују два права 

угла. 

 

 
 

 Тврдим да су ΓB и BΓ у истој правој. 

 

Ако се права BΓ не налази у правој BΓ, нека се права BЕ налази у правој ΓB. 

 

Пошто је тада права АB подигнута над правом ΓBЕ, углови АBΓ, АBЕ образују 

заједно два права угла [I. 13]50; али и углови АBΓ, АBΓ сачињавају два права угла. 

Према томе су углови ΓBА, АBЕ једнаки угловима ΓBА, АBΓ [Пост. 4]51, [А. 1]52. Ако 

се пак одузме заједнички угао ΓBА биће остатак АBЕ једнак остатку АBΓ [А. 3]53, 

мањи - већем, а то је немогуће. Дакле BЕ не припада правој ΓB. Слично се може 

доказати да не постоји никаква друга права сем BΓ. Према томе су ΓB и BΓ у истој 

правој. 

 

Тако, ако ма код које праве, код исте тачке на њој, две праве са различитих страна 

прве праве граде суседне углове, који заједно образују два права угла, онда се морају 

те две праве налазити у истој правој. А то је требало доказати. 

 
ὰλ πξόο ηηλη εὐζείᾳ θαὶ ηῷ πξὸο αὐηῇ ζεκείῳ δύν εὐζεῖαη κὴ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε 

θείκελαη ηὰο ἐθεμῆο γσλίαο δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαο πνηῶζηλ, ἐπ' εὐζείαο ἔζνληαη ἀιιήιαηο 

αἱ εὐζεῖαη.  

 

Πξὸο γάξ ηηλη εὐζείᾳ ηῆ ΑΒ θαὶ ηῷ πξὸο αὐηῆ ζεκείῳ ηῷ Β δύν εὐζεῖαη αἱ ΒΓ, ΒΓ κὴ ἐπὶ 

ηὰ αὐηὰ κέξε θείκελαη ηὰο ἐθεμο γωλίαο ηὰο ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΓ δύν ὀξζαῖο ἴζαο πνηείηωζαλ:  

 

 
 

ιέγω, ὅηη ἐπ' εὐζείαο ἐζηὶ ηῆ ΓΒ ἡ ΒΓ.  

 

Δἰ γὰξ κή ἐζηη ηῆ ΒΓ ἐπ' εὐζείαο ἡ ΒΓ, ἔζηω ηῆ ΓΒ ἐπ' εὐζείαο ἡ ΒΔ. 

 

 πεὶ νὖλ εὐζεῖα ἡ ΑΒ ἐπ' εὐζεῖαλ ηὴλ ΓΒΔ ἐθέζηεθελ, αἱ ἄξα ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΔ γωλίαη δύν 

ὀξζαῖο ἴζαη εἰζίλ: εἰζὶ δὲ θαὶ αἱ ὑπὸ ΑΒΓ, ΑΒΓ δύν ὀξζαῖο ἴζαη: αἱ ἄξα ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΔ ηαῖο 

ὑπὸ ΓΒΑ, ΑΒΓ ἴζαη εἰζίλ. θνηλὴ ἀθῃξήζζω ἡ ὑπὸ ΓΒΑ: ινηπὴ ἄξα ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ινηπῆ ηῆ 

ὑπὸ ΑΒΓ ἐζηηλ ἴζε, ἡ ἐιάζζωλ ηῆ κείδνλη: ὅπεξ ἐζηὶλ ἀδύλαηνλ. νὐθ ἄξα ἐπ' εὐζείαο ἐζηὶλ 

ἡ ΒΔ ηῆ ΓΒ. ὁκνίωο δὴ δείμνκελ, ὅηη νὐδὲ ἄιιε ηηο πιὴλ ηο ΒΓ: ἐπ' εὐζείαο ἄξα ἐζηὶλ ἡ 

ΓΒ ηῆ ΒΓ. 

 

 ὰλ ἄξα πξόο ηηλη εὐζείᾳ θαὶ ηῷ πξὸο αὐηῆ ζεκείῳ δύν εὐζεῖαη κὴ ἐπὶ ηὰ αὐηὰ κέξε 

θείκελαη ηὰο ἐθεμο γωλίαο δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαο πνηῶζηλ, ἐπ' εὐζείαο ἔζνληαη ἀιιήιαηο αἱ 
εὐζεῖαη: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

                                                           
50 I. 13 Ако права повучена над правом образује углове, морају ти углови бити или оба прави или образовати заједно два права угла. 
51 Пост. 4 Нека се претпостави да су сви прави углови једнаки међусобно. 
52 А. 1 Они (објекти) који су једнаки истом (објекту) једнаки су међусобно. 
53 А. 3 И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 
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Η 15 

 

Ако се две праве секу, оне образују унакрсне углове, који су једнаки један 

другоме. 
 

Нека се две праве АB, ΓΓ секу у тачки Е.  

 

Тврдим да је угао АЕΓ једнак углу ΓЕB и угао ΓЕB једнак углу АЕΓ. 

 

 
 

Пошто права АЕ, подигнута над правом ΓΓ, гради углове ΓЕА, АЕΓ, ти су углови 

заједно једнаки двама правим угловима [I. 13]54. С друге стране, пошто права ΓЕ 

подигнута над правом АB гради углове АЕΓ, ΓЕB, ти су углови заједно једнаки 

двама правим угловима [I. 13].  

Како је раније показано и углови ΓЕА, АЕΓ су заједно једнаки двама правим 

угловима, па су према томе углови ΓЕА, АЕΓ једнаки угловима АЕΓ, ΓЕB [Пост. 

4]55, [А. 1]. Кад се одузме заједнички угао АЕΓ, биће остатак - угао ΓЕА - једнак 

остатку - углу BЕΓ [А. 3]56. На сличан начин се доказује да су и углови ΓЕB, ΓЕА 

једнаки. 

 

Тако, ако се две праве секу, оне образују унакрсне углове, који су једнаки један 

другоме. А то је требало доказати. 

 

(Закључак. Из претходног је јасно да, ако се две праве секу, оне граде код тачке 

пресека углове, који заједно образују четири права угла.) 

 

ὰλ δύν εὐζεῖαη ηέκλσζηλ ἀιιήιαο, ηὰο θαηὰ θνξπθὴλ γσλίαο ἴζαο ἀιιήιαηο 

πνηνῦζηλ.  

 

Γύν γὰξ εὐζεῖαη αἱ ΑΒ, ΓΓ ηεκλέηωζαλ ἀιιήιαο θαηὰ ηὸ Δ ζεκεῖνλ:  

ιέγω, ὅηη ἴζε ἐζηὶλ ἡ κὲλ ὑπὸ ΑΔΓ γωλία ηῆ ὑπὸ ΓΔΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΓΔΒ ηῆ ὑπὸ ΑΔΓ. 

 

 
 

 πεὶ γὰξ εὐζεῖα ἡ ΑΔ ἐπ' εὐζεῖαλ ηὴλ ΓΓ ἐθέζηεθε γωλίαο πνηνῦζα ηὰο ὑπὸ ΓΔΑ, ΑΔΓ, 

αἱ ἄξα ὑπὸ ΓΔΑ, ΑΔΓ γωλίαη δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαη εἰζίλ. πάιηλ, ἐπεὶ εὐζεῖα ἡ ΓΔ ἐπ' εὐζεῖαλ 

ηὴλ ΑΒ ἐθέζηεθε γωλίαο πνηνῦζα ηὰο ὑπὸ ΑΔΓ, ΓΔΒ, αἱ ἄξα ὑπὸ ΑΔΓ, ΓΔΒ γωλίαη 

δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαη εἰζίλ.  

ἐδείρζεζαλ δὲ θαὶ αἱ ὑπὸ ΓΔΑ, ΑΔΓ δπζὶλ ὀξζαῖο ἴζαη: αἱ ἄξα ὑπὸ ΓΔΑ, ΑΔΓ ηαῖο ὑπὸ 

ΑΔΓ, ΓΔΒ ἴζαη εἰζίλ. θνηλὴ ἀθῃξήζζω ἡ ὑπὸ ΑΔΓ: ινηπὴ ἄξα ἡ ὑπὸ ΓΔΑ ινηπῆ ηῆ ὑπὸ 

ΒΔΓ ἴζε ἐζηίλ: ὁκνίωο δὴ δεηρζήζεηαη, ὅηη θαὶ αἱ ὑπὸ ΓΔΒ, ΓΔΑ ἴζαη εἰζίλ.  

 

ὰλ ἄξα δύν εὐζεῖαη ηέκλωζηλ ἀιιήιαο, ηὰο θαηὰ θνξπθὴλ γωλίαο ἴζαο ἀιιήιαηο 

πνηνῦζηλ: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 [ Πόξηζκα θ δὴ ηνύηνπ θαλεξὸλ ὅηη, ἐὰλ δύν εὐζεῖαη ηέκλωζηλ ἀιιήιαο, ηὰο πξὸο ηῆ 

ηνκῆ γωλίαο ηέηξαζηλ ὀξζαῖο ἴζαο πνηήζνπζηλ. ] 

 

                                                           
54

 I. 13 Ако права повучена над правом образује углове, морају ти углови бити или оба прави или образовати заједно два права угла. 
55 Пост. 4 Нека се претпостави да су сви прави углови једнаки међусобно. 
56

 А. 3. И ако се од једнаких (објеката) одузму једнаки (објекти) остаци су једнаки. 
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Η 16 

 

У сваком троуглу је спољашњи угао, образован продужењем једне стране, већи од 

сваког од два унутрашња несуседна угла. 

 

Нека је АBΓ троугао; продужи се једна његова страна BΓ до Γ.  

 

Тврдим да је спољашњи угао АΓΓ већи од сваког од два унутрашња несуседна угла ΓBА 

и BАΓ. 

 

Преполови се АΓ тачком Е [I. 10]57, па се повучена права BЕ продужи праволинијски до 

Z, пренесе се ЕZ једнако BЕ [I. 3]58, и повуче ZΓ [Пост. 1]59, па се продужи АΓ до H 

[Пост. 2]60. 

 

 
 

Пошто је АЕ једнако ЕΓ, а BЕ једнако ЕZ, то су две стране АЕ, ЕB једнаке двема 

странама ΓЕ, ЕZ, и то одговарајућим; и угао АЕB једнак углу ZЕΓ, као унакрсни [I. 15]61. 

Стога је основица АB једнака основици ZΓ, и троугао АBЕ једнак троуглу ZЕΓ, и остали 

углови су једнаки осталим угловима, и то одговарајућим, који су спрам једнаких страна 

[I. 4]62. Према томе је угао BАЕ једнак углу ЕΓΕ. 

Али угао ЕΓΓ је већи од угла ЕΓΕ [А. 5]63, те је и угао АΓΓ већи од угла BАЕ. Слично се, 

Παληὸο ηξηγώλνπ κηᾶο ηῶλ πιεπξῶλ πξνζεθβιεζείζεο ἡ ἐθηὸο γσλία ἑθαηέξαο ηῶλ 

ἐληὸο θαὶ ἀπελαληίνλ γσληῶλ κείδσλ ἐζηίλ.  

 

Ἔζηω ηξίγωλνλ ηὸ ΑΒΓ, θαὶ πξνζεθβεβιήζζω αὐηνῦ κία πιεπξὰ ἡ ΒΓ ἐπὶ ηὸ Γ:  

 

ιέγω, ὅηη ἡ ἐθηὸο γωλία ἡ ὑπὸ ΑΓΓ κείδωλ ἐζηὶλ ἑθαηέξαο ηῶλ ἐληὸο θαὶ ἀπελαληίνλ ηῶλ ὑπὸ 

ΓΒΑ, ΒΑΓ γωληῶλ.  

 

Τεηκήζζω ἡ ΑΓ δίρα θαηὰ ηὸ Δ, θαὶ ἐπηδεπρζεῖζα ἡ ΒΔ ἐθβεβιήζζω ἐπ' εὐζείαο ἐπὶ ηὸ Ε, θαὶ 
θείζζω ηῆ ΒΔ ἴζε ἡ ΔΕ, θαὶ ἐπεδεύρζω ἡ ΕΓ, θαὶ δηήρζω ἡ ΑΓ ἐπὶ ηὸ Ζ. 

 

 
 

 πεὶ νὖλ ἴζε ἐζηὶλ ἡ κὲλ ΑΔ ηῆ ΔΓ, ἡ δὲ ΒΔ ηῆ ΔΕ, δύν δὴ αἱ ΑΔ, ΔΒ δπζὶ ηαῖο ΓΔ, ΔΕ ἴζαη 

εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ: θαὶ γωλία ἡ ὑπὸ ΑΔΒ γωλίᾳ ηῆ ὑπὸ ΕΔΓ ἴζε ἐζηίλ: θαηὰ θνξπθὴλ γάξ: 

                                                           
57 I. 10 Преполовити дату дуж. 
58 I. 3 Ако су дате две неједнаке дужи, на већу пренети дуж једнаку мањој. 
59 Пост. 1 Нека се претпостави да се може повући од сваке тачке ка свакој другој тачки права линија.  
60

 Пост. 2 Нека се претпостави да ограничена права може бити продужена у свом правцу непрекидно. 
61 I. 15 Ако се две праве секу, оне образују унакрсне углове, који су једнаки један другоме. 
62 I. 4 Ако су код два троугла две стране једног једнаке одговарајућим двема странама другог и ако су једнаки углови које образују једнаке стране, мора и основица бити једнака основици, један троугао 

мора бити једнак другом троуглу и остали углови морају бити једнаки осталим угловима и то одговарајући, наиме они који леже спрам једнаких страна. 
63 А. 8. Целина је већа од дела. 
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половљењем BΓ, доказује да је угао BΓΖ, а то значи у угао АΓΓ [I. 15], већи од угла 

АBΓ. 

 

Дакле; у сваком троуглу је спољашњи угао, образован продужењем једне стране, већи од 

сваког од два унутрашња несуседна угла. А то је требало доказати. 

 

 

βάζηο ἄξα ἡ ΑΒ βάζεη ηῆ ΕΓ ἴζε ἐζηίλ, θαὶ ηὸ ΑΒΔ ηξίγωλνλ ηῷ ΕΔΓ ηξηγώλῳ ἐζηὶλ ἴζνλ, θαὶ 
αἱ ινηπαὶ γωλίαη ηαῖο ινηπαῖο γωλίαηο ἴζαη εἰζὶλ ἑθαηέξα ἑθαηέξᾳ, ὑθ' ἃο αἱ ἴζαη πιεπξαὶ 
ὑπνηείλνπζηλ: ἴζε ἄξα ἐζηὶλ ἡ ὑπὸ ΒΑΔ ηῆ ὑπὸ ΔΓΕ.  

κείδωλ δέ ἐζηηλ ἡ ὑπὸ ΔΓΓ ηο ὑπὸ ΔΓΕ: κείδωλ ἄξα ἡ ὑπὸ ΑΓΓ ηο ὑπὸ ΒΑΔ. ὁκνίωο δὴ ηο 

ΒΓ ηεηκεκέλεο δίρα δεηρζήζεηαη θαὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΖ, ηνπηέζηηλ ἡ ὑπὸ ΑΓΓ, κείδωλ θαὶ ηο ὑπὸ 

ΑΒΓ.  

 

Παληὸο ἄξα ηξηγώλνπ κηᾶο ηῶλ πιεπξῶλ πξνζεθβιεζείζεο ἡ ἐθηὸο γωλία ἑθαηέξαο ηῶλ ἐληὸο 

θαὶ ἀπελαληίνλ γωληῶλ κείδωλ ἐζηίλ: ὅπεξ ἔδεη δεῖμαη. 

 

  


