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Σχέσεις γωνιών που σχηματίζονται από παράλληλες ευθείες 

 που τέμνονται από μια τρίτη. 

 

Εξερεύνηση 

• Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται τέσσερα κτίρια και δύο δέντρα. Nα περιγράψετε την 
θέση των 𝛢 και 𝛦 σε σχέση με τους δρόμους 1, 2, 3 και το ποτάμι. 

 

 
 

Διερεύνηση 

 
• Τεχνολογία: Να ανοίξετε  το αρχείο “A_En6_Parallilies.ggb”. 
 Να μετακινήσετε το δρομέα 

«𝛦𝛶𝛩𝛦𝛪𝛦𝛴 𝜀1 𝜅𝛼𝜄 𝜀2».  Τι 
παρατηρείτε για τη θέση  των 
ευθειών 𝜀1 και 𝜀2. 

 Να μετακινήσετε το δρομέα 
«𝛦𝛶𝛩𝛦𝛪𝛢 𝜀3» σε 
διαφορετικές θέσεις και να 
καταγράψετε  το μέτρο των 
γωνιών σε κάθε περίπτωση. 

 Τι παρατηρείτε; 
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Τι πρέπει να ξέρετε 

•  Αν 𝜀1 και 𝜀2 είναι δύο ευθείες του επιπέδου οι οποίες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία 
𝜀3 τότε:  
 Οι γωνίες που βρίσκονται μεταξύ των ευθειών ε1 

και ε2 ονομάζονται «εντός» (των  ευθειών) και 
όλες οι άλλες «εκτός» .  
Για παράδειγμα οι γωνίες  𝛄� , 𝛅�, 𝛆� και 𝛇� ονομάζονται 
«εντός», και οι γωνίες  𝛂�, 𝛃�, 𝛉� και 𝛈� ονομάζονται 
«εκτός». 

 
 Οι γωνίες που βρίσκονται προς το ίδιο μέρος της 

ευθείας ε3 (τέμνουσας) ονομάζονται «επί τα αυτά 
μέρη γωνίες» ή «επί τα αυτά». 
Για παράδειγμα οι γωνίες  𝜽�, 𝜺�, 𝜹� και 𝜶� ονομάζονται 
«επί τα αυτά» και οι γωνίες  𝜼�, 𝜻�, 𝜸� και 𝜷� ονομάζονται 
«επί τα αυτά». 
 

 Δύο γωνίες που βρίσκονται η μια  στο ένα και η άλλη στο άλλο μέρος της ευθείας 
ε3, ονομάζονται «εναλλάξ». 
Για παράδειγμα οι γωνίες   𝜹� και  𝜻� ονομάζονται «εναλλάξ» όπως και οι γωνίες   𝜸� με την 𝜺� 
ονομάζονται «εναλλάξ». 
 

• Αν 𝜀1 και 𝜀2 είναι δύο παράλληλες ευθείες οι οποίες τέμνονται από μια τρίτη ευθεία 
𝜀3, τότε: 

α) οι «εντός εναλλάξ» γωνίες είναι ίσες, 
β) οι «εντός και επί τα αυτά» γωνίες είναι παραπληρωματικές, 
γ) οι «εντός- εκτός και επί τα αυτά» γωνίες είναι ίσες. 

 
Ισχύουν και οι αντίστροφες προτάσεις  δηλαδή: 
 
 Αν δύο  ευθείες  𝜀1 και 𝜀2 που τέμνονται από τρίτη ευθεία 𝜀3 

σχηματίζουν τις «εντός εναλλάξ» ίσες, τότε οι ευθείες 𝜀1 και 𝜀2 
είναι παράλληλες.  
Για παράδειγμα στο σχήμα,  αν   𝛿 = 𝜁 τότε 𝜀1 ∥ 𝜀2. 

 
  Αν δύο  ευθείες  𝜀1 και 𝜀2 που τέμνονται από τρίτη ευθεία 𝜀3 

σχηματίζουν τις «εντός και επί τα αυτά μέρη γωνίες» 
παραπληρωματικές , τότε οι δύο ευθείες 𝜀1 και 𝜀2 είναι 
παράλληλες. 
Για παράδειγμα στο σχήμα, αν   𝛾� + 𝜁 = 180°  τότε 𝜀1 ∥ 𝜀2. 

 
  Αν δύο  ευθείες  𝜀1 και 𝜀2 που τέμνονται από τρίτη ευθεία 𝜀3 

σχηματίζουν τις «εντός- εκτός και επί τα αυτά μέρη γωνίες»  
ίσες,  τότε οι ευθείες 𝜀1 και 𝜀2 είναι παράλληλες. 
Για παράδειγμα στο σχήμα, αν   �̂� = 𝜁 τότε 𝜀1 ∥ 𝜀2. 
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Παραδείγματα 

1. Στο διπλανό σχήμα 𝜀1  ∥ 𝜀2. Aν  𝛾� = 25°, 
να υπολογίσετε τις γωνίες:  𝛼�, �̂�, 𝛿, 𝜀̂, 𝜁, 
�̂� και 𝜃� .  

 
 
Λύση: 
𝛼� = 𝛾� = 25° (𝜅𝛼𝜏𝛼𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑ή𝜈 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍)  
�̂� = 180° − 25° = 155° (𝜋𝛼𝜌𝛼𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝛿 = �̂� = 155° (𝜅𝛼𝜏𝛼𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑ή𝜈 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝜀̂ = 𝛾� = 25° (𝜀𝜈𝜏ό𝜍 𝜀𝜈𝛼𝜆𝜆ά𝜉 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝜁 = 180° −  𝛾� = 180° − 25° = 155° (𝜀𝜈𝜏ό𝜍 𝜀𝜋ί 𝜏𝛼 𝛼𝜐𝜏ά) 
𝜃� = 𝛿 = 155° (𝜀𝜈𝜏ό𝜍 −  𝜀𝜅𝜏ό𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜀𝜋ί 𝜏𝛼 𝛼𝜐𝜏ά)  
�̂� = 𝜀̂ = 25° (𝜅𝛼𝜏𝛼𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑ή𝜈 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍). 
 

2. Στο διπλανό σχήμα 𝜀1  ∥ 𝜀2 ∥ ε3  . Aν  𝜔� = 68°  να 
υπολογίσετε τις γωνίες 𝜓� και  𝑥� .  

 
  
 
 
Λύση: 
Σημειώνουμε τις βοηθητικές γωνίες 𝛼� 𝜅𝛼𝜄 �̂�. 
𝛼� = 𝜔� = 68° (𝜅𝛼𝜏𝛼𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑ή𝜈 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝑥� = 𝛼� = 68° (𝜀𝜈𝜏ό𝜍 −  𝜀𝜅𝜏ό𝜍 𝜅𝛼𝜄 𝜀𝜋ί 𝜏𝛼 𝛼𝜐𝜏ά) 
�̂� = 𝑥� = 68° (𝜀𝜈𝜏ό𝜍 𝜀𝜈𝛼𝜆𝜆ά𝜉 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝜓� = 180° − �̂� = 180° − 68° = 112°  
(𝜋𝛼𝜌𝛼𝜋𝜆𝜂𝜌𝜔𝜇𝛼𝜏𝜄𝜅έ𝜍 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 

 
3. Να εξηγήσετε γιατί η ΑΔ είναι παράλληλη με την ΒΓ, 

όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. 
 
Λύση: 
 𝛤𝛣�𝛢 = 360° − 255° = 105° 
𝛣�̂�𝛥 + 𝛤𝛣�𝛢 = 75° + 105° = 180° 
⇒ 𝛣�̂�𝛥 𝜅𝛼𝜄 𝛤𝛣�𝛢 είναι παραπληρωματικές.  
Οι γωνίες 𝛣�̂�𝛥 𝜅𝛼𝜄 𝛤𝛣�𝛢 είναι εντός και επί τα αυτά και παραπληρωματικές.  
Από αυτό συνεπάγεται ότι 𝛢𝛥 ∥ 𝛣𝛤. 
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Δραστηριότητες 

1. Στο πιο κάτω σχήμα να γράψετε όσα περισσότερα ζεύγη γωνιών που να είναι:  
 

α) Εντός 
εναλλάξ 

β) Εκτός και επί τα 
αυτά 

γ) Εντός  εκτός και επί 
τα αυτά  

 
 

2. Να υπολογίσετε τις γωνίες που ονομάζονται με μικρά γράμματα, αν 𝜀1 ∥ 𝜀2. 
 

i.  ii.  iii.  

 
 

 
iv.  v.  vi.  
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3. Να βρείτε τις τιμές των  𝑥 𝜅𝛼𝜄 𝑦 , στο πιο κάτω σχήμα. 

 
4. Να υπολογίσετε τις γωνίες που ονομάζονται με μικρά γράμματα, αν 𝜀1 ∥ 𝜀2. 

α)  β)  
 

  
 

5. Στο πιο κάτω σχήμα αν 𝜀1  ∥ 𝜀2, να υπολογίσετε το 𝑥, και το μέτρο των 
γωνιών 𝜔� 𝜅𝛼𝜄 𝜓�. 

 

6. Στο πιο κάτω σχήμα 𝜀 ∥ 𝜅  . Aν 𝛼� = 15° και 𝛾� =24°, να υπολογίσετε τη γωνία 𝛼�. 

 

7. Στο πιο κάτω σχήμα αν 𝜔� = 120° − 𝜃� 𝜅𝛼𝜄    𝜑� = 60° + 𝜃�  να εξηγήσετε, γιατί 
𝜀1  ∥ 𝜀2. 
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Κύρια  Στοιχεία Τριγώνου – Είδη τριγώνων 

Διερεύνηση 

• Τεχνολογία: Να ανοίξετε το αρχείο “A_En6_EidhTrigonon.ggb”. 
 Να μετακινήσετε την κορυφή Γ και να καταγράψετε όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς μεταξύ των σχέσεων των πλευρών  και των γωνιών του τριγώνου που 
μπορείτε να παρατηρήσετε.  

 

Τι πρέπει να ξέρετε  

• Κύρια στοιχεία τριγώνου: 
Τρίγωνο είναι το πολύγωνο που έχει τρεις πλευρές .  
Κάθε τρίγωνο έχει τρεις κορυφές, π.χ. 𝛢, 𝛣, 𝛤.  
Το τρίγωνο με κορυφές 𝛢, 𝛣 και 𝛤 συμβολίζεται ως △ ΑΒΓ  

ή  
∆

ΑΒΓ  
Οι  τρεις πλευρές  του τριγώνου  ΑΒΓ  συμβολίζονται ως 
ΒΓ, ΑΓ, 𝛢𝛣 ή 𝛼, 𝛽, 𝛾, όπως φαίνεται στο σχήμα.  
Οι τρεις γωνίες του τριγώνου 𝛢𝛣𝛤  είναι  𝛢𝛣�𝛤, 𝛢𝛤�𝛣, 𝛣�̂�𝛤  ή   𝛣� , 𝛤�, �̂�. 

 
• Χαρακτηρισμός τριγώνων με βάση τις γωνίες τους 

Ονομασία Περιγραφή Σχήμα 

Ορθογώνιο Ορθογώνιο είναι το τρίγωνο που έχει μια ορθή 
γωνία, π.χ. γωνία 𝛢 = 900.  
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Αμβλυγώνιο Αμβλυγώνιο είναι το τρίγωνο που έχει μια 
αμβλεία γωνία, π.χ.,  γωνία 𝛢 > 900   

 

Οξυγώνιο 
Οξυγώνιο είναι το τρίγωνο που έχει τρεις 
οξείες γωνίες,  π.χ.  𝛢 < 900, 𝛣 < 900  και 
𝛤 < 900.   

 
 

• Χαρακτηρισμός  τριγώνων με βάση τις πλευρές τους 

Ονομασία Περιγραφή Σχήμα 

Σκαληνό 

Σκαληνό είναι το τρίγωνο που έχει τις πλευρές 
του άνισες, π.χ. ΑΒ ≠ ΒΓ ≠ ΑΓ 

• π.χ. Σε △ ΑΒΓ, αν ισχύει  ΑΒ ≠ ΒΓ ≠ ΑΓ, 
τότε ∠Α ≠ ∠Β ≠ ∠ Γ και αντίστροφα. 

 

Ισοσκελές 

Ισοσκελές είναι το τρίγωνο που έχει δύο από τις 
πλευρές του ίσες, π.χ. ΑΒ = ΑΓ. 

• Οι  γωνίες της βάσης ισοσκελούς 
τριγώνου  είναι ίσες.  

• Αν σε τρίγωνο δύο γωνίες είναι ίσες, 
τότε και οι απέναντι προς αυτές πλευρές 
είναι ίσες .  

• π.χ.  Σε △ 𝛢𝛣𝛤  αν ισχύει  𝛢𝛣 = 𝛢𝛤, τότε 
 ∠𝛣 = ∠ 𝛤 και αντίστροφα.  

• Σε ισοσκελές τρίγωνο οι δύο ίσες 
πλευρές  του  ονομάζονται σκέλη του 
ισοσκελούς τριγώνου  και η τρίτη  
πλευρά ονομάζεται βάση του 
ισοσκελούς τριγώνου.   

 

 

Ισόπλευρο 

Ισόπλευρο είναι το τρίγωνο που έχει τρεις ίσες 
πλευρές, π.χ. 𝛢𝛣 = 𝛢𝛤 = 𝛣𝛤. 
• Σε ισόπλευρο τρίγωνο όλες οι γωνίες είναι 

ίσες  μεταξύ τους. 
• Π.χ. Σε △ ΑΒΓ  αν ισχύει  ΑΒ = ΑΓ = ΒΓ, 

τότε ∠Α = ∠Β = ∠ Γ και αντίστροφα.  
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Δραστηριότητες 
 

1. Στο πιο κάτω διάγραμμα ταξινομούνται τα ισοσκελή τρίγωνα ως προς τις γωνίες τους.  

                    
 
α) Να κατασκευάσετε ένα τρίγωνο για καθεμιά από τις περιπτώσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 
β) Να φτιάξετε ένα παρόμοιο διάγραμμα  στο οποίο να ταξινομούνται  τα 

ορθογώνια τρίγωνα  ως προς τις πλευρές τους. 
 

2. Να συμπληρώσετε τον πίνακα, βάζοντας   στο ορθό.  

 ΤΡΙΓΩΝΟ Ονομασία 
ως προς γωνίες 

Ονομασία 
ως προς πλευρές 

α)  

 

 Οξυγώνιο 

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

β)  

 

 Οξυγώνιο 

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

γ)   

 

 Οξυγώνιο  

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

 

Iσοσκελές  
τρίγωνο 

Ι 
ορθογωνιο 

ΙΙ 
 οξυγώνιο 

ΙΙΙ 
αμβλυγώνιο 
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3. Με τη χρήση  του γνώμονα ή του μοιρογνωμονίου, να χαρακτηρίσετε  το είδος κάθε 
τριγώνου ως προς τις γωνίες  του.  

 

4. Με τη χρήση του διαβήτη, να χαρακτηρίσετε  το είδος κάθε τριγώνου ως προς τις 
πλευρές του.  
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Άθροισμα γωνιών τριγώνου 

Διερεύνηση 

• Τεχνολογία: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Geogebra ή Capri II plus ή το 
αρχείο “A_En6_AthrismaGonionTrig.ggb”,  για τις πιο κάτω δραστηριότητες: 
 Βήμα 1: Να κατασκευάστε τρίγωνο △ 𝐴𝐵𝛤 και να βρείτε το 

μέτρο των τριών γωνιών του. 
 Βήμα 2: Να μετακινήσετε μια από τις κορυφές και να βρείτε 

το άθροισμα των τριών γωνιών του τριγώνου. 
 Βήμα 3: Να επαναλάβετε τη  διαδικασία (Bήμα 2) αρκετές 

φορές. Ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών του τριγώνου 
κάθε φορά;  

 

Τι πρέπει να ξέρετε 

• Σε κάθε τρίγωνο το άθροισμα των τριών γωνιών είναι ίσο με 180°.                         
Δηλαδή,  ∠Α + ∠Β + ∠Γ =  180ο     

 
• Σε ορθογώνιο τρίγωνο το άθροισμα των 2 οξειών γωνιών είναι  ίσο με 

90ο . 
Δηλαδή,  σε △ ΑΒΓ όπου ∠ 𝛢 = 90𝜊 , τότε  ∠ 𝛣 + ∠ 𝛤 = 90𝜊 

 

 

• Να αποδείξετε ότι το άθροισμα γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180°.  
(Πρόταση Ευκλείδη Ι.32) 

Απόδειξη   

Σε πολλές αποδείξεις της γεωμετρίας θα χρειαστεί να 
κατασκευάσουμε βοηθητικές ευθείες.  

Για αυτή την απόδειξη θα φέρουμε βοηθητική ευθεία ΔΕ ∥ ΒΓ που 
περνά από την κορυφή Α.   

∠ΔΑΒ +  ∠ΒΑΓ + ∠ΕΑΓ = 1800 (1) (γωνίες σε ευθεία γραμμή). 
∠Β =  ∠ΔΑΒ   (εντός εναλλάξ γωνίες). 
∠Γ =  ∠ ΕΑΓ   (εντός εναλλάξ γωνίες). 
Γωνίες τριγώνου     ∠Β , ∠ΒΑΓ, ∠Γ     
∠Β + ∠ΒΑΓ + ∠Γ = ∠ΔΑΒ + ∠ΒΑΓ + ∠ΕΑΓ  (2).  
Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι  ∠Β + ∠ΒΑΓ + ∠Γ = 180ο, δηλαδή το άθροισμα γωνιών 
τριγώνου είναι 180ο. 
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Παράδειγμα 

• Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ με γωνίες   ∠ 𝛢  =  30° , ∠ 𝛣  =  (𝑥 + 30)° 𝜅𝛼𝜄 𝛤 = (2𝑥)°. 
Να υπολογίσετε τις γωνίες του και να προσδιορίσετε το είδος του τριγώνου ως προς 
τις γωνίες του. 

Λύση: 
∠𝛢 + ∠𝛣 + ∠𝛤 =  180°  
⇒ 30° + 𝑥 + 30° + 2𝑥 = 180° ⇒ 3𝑥 + 60° = 180°  
⇒ 3𝑥 = 180° − 60° ⇒ 3𝑥 = 120° ⇒ 𝑥 = 120° ∶ 3  
⇒  𝑥 = 40°  
Άρα ∠Β = 𝑥 + 30° = 40𝜊 + 30𝜊 = 70° 𝜅𝛼𝜄 ∠Γ = 2𝑥 = 2 · 40° = 80°, δηλαδή  το 
τρίγωνο έχει τρείς οξείες γωνίες επομένως  το τρίγωνο είναι οξυγώνιο. 

 

Δραστηριότητες 

1. Να υπολογίσετε τις γωνίες κάθε τριγώνου: 
α)  

 

β)  

   

γ)  

 

2. Στο διπλανό  σχήμα ε ∥ ΜΗ . Να υπολογίσετε τις 
γωνίες  𝛼, 𝛽 και 𝛾. Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας.  
 
 
 
 
 

3. Να αποδείξετε ότι κάθε γωνία του ισόπλευρου τριγώνου έχει μέτρο 60˚.  
 

4. Να εξηγήσετε γιατί είναι λάθος η πρόταση: “Κάθε ισόπλευρο τρίγωνο είναι και 
ισοσκελές άρα και κάθε ισοσκελές τρίγωνο είναι και ισόπλευρο”.  
 

5. Να εξετάσετε την ορθότητα καθεμιάς από τις πιο κάτω προτάσεις: 
α) Ένα τρίγωνο μπορεί να έχει δύο ορθές γωνίες.   
β) Σε ισοσκελές τρίγωνο, αν η μια γωνία είναι οξεία, τότε το τρίγωνο είναι σίγουρα 

οξυγώνιο.  
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Εξωτερική γωνία τριγώνου 

Διερεύνηση 

 
• Τεχνολογία: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Geogebra ή Capri II plus ή το 

αρχείο «A_En6_ExoterikiGoniaTtrig.ggb»   
 Να κατασκευάσετε τρίγωνο △ 𝛢𝛣𝛤. 
 Να  φέρετε ημιευθεία 𝛣𝛥, σημείο 𝛥 εκτός 

τριγώνου, που έχει ως αρχή το 𝛣 και περνά από 
την κορυφή 𝛤, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.  

 Να βρείτε το μέτρο των γωνιών του τριγώνου △ 𝛢𝛣𝛤 και της εξωτερικής γωνιάς  
∠ 𝛢𝛤𝛥. 

 Να βρείτε μια σχέση που να συνδέει την εξωτερική  ∠ 𝛢𝛤𝛥 με τις γωνίες του 
τριγώνου.  

 Να μετακινήσετε  τις κορυφές του τριγώνου, για να διερευνήσετε κατά πόσο η 
σχέση ισχύει και σε άλλα τρίγωνα.  

 
Τι πρέπει να ξέρετε 

 
• Σε τυχαίο τρίγωνο η κάθε εξωτερική γωνία 

είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι 
εσωτερικών γωνιών.  

Π.χ.   ∠𝛤𝜀𝜉 = ∠𝛢 + ∠𝛣 
 

 

 Παράδειγμα 

• Να υπολογίσετε τις γωνίες του διπλανού σχήματος που 
αναγράφονται με μικρά γράμματα. 

 
Λύση 

𝛼� = �̂� + 𝛾� ( 𝜀𝜉𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ή 𝛾𝜔𝜈ί𝛼 ) ⇒ 
123° = 40° + 𝛾� ⇒ 
γ� =  123° − 40° = 83° 
𝑥� = 𝛾�  =  83°(𝜅𝛼𝜏𝛼𝜅𝜊𝜌𝜐𝜑ή𝜈 𝛾𝜔𝜈ί𝜀𝜍) 
𝜓� + 𝛼�  =  180°(𝜀𝜐𝜃𝜀ί𝛼 𝛾𝜔𝜈ί𝛼) ⇒ 
𝜓� =  57𝜊 
𝛿 = �̂� + 𝜓� ( 𝜀𝜉𝜔𝜏𝜀𝜌𝜄𝜅ή 𝛾𝜔𝜈ί𝛼 ) 
⇒ 𝛿 = 40° + 57° = 97° 
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Δραστηριότητες 

 
1. Να υπολογίσετε τις γωνίες του διπλανού τριγώνου ΑΒΓ 

και να βρείτε το είδος του.  
 

 
 
 
2. Με δεδομένο το διπλανό σχήμα ένας μαθητής έγραψε την 

σχέση 𝛼� + 80° + 50° = 180° . Να εξετάσετε κατά πόσο ο 
συλλογισμός είναι ορθός και σε περίπτωση λάθους να 
δώσετε την ορθή απάντηση.    

 
 

3. Να υπολογίσετε τις τιμές των  x , y  με βάση τα  πιο κάτω σχήματα. 
 

α)  

 

β)  

 

γ)  

 

δ)  

 

ε)  

 

στ)  

 

ζ)  

 

η)  

 

θ)  
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Δραστηριότητες ενότητας. 

1. Να βρείτε τις τιμές των 𝑥, 𝑦 𝜅𝛼𝜄 𝑧 στο πιο κάτω σχήμα: 

 
 

2. Να βρείτε την τιμή του 𝑥,  σε κάθε περίπτωση, έτσι ώστε  𝜀1//𝜀2. 
α)  β)  γ)  

 
  

3. Να βρείτε ζεύγη παραλλήλων ευθειών στα πιο κάτω σχήματα, δικαιολογώντας πλήρως 
την απάντησή σας.  
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4. Να συμπληρώσετε τον πίνακα βάζοντας   στο ορθό.  
α)  

 

 Οξυγώνιο  

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο  

 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

β)  

 

 Οξυγώνιο  

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο  

 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

γ)  

 

 Οξυγώνιο  

 Αμβλυγώνιο 

 Ορθογώνιο  

 

 Σκαληνό 

 Ισοσκελές 

 Ισόπλευρο 

 
5. Στο διπλανό σχήμα 𝛢𝛣 = 𝛣𝛤 = 𝛢𝛤 = 𝛤𝛥 και 𝛥𝛤 ⊥ 𝛣𝛤 : 

α) Να ονομάσετε δύο τρίγωνα.  
β) Να βρείτε το είδος του κάθε τριγώνου ως προς τις πλευρές του και ως προς τις 

γωνίες του. 

 
 

6.  Να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχει τρίγωνο με γωνίες:  
α) 45° , 55°, 100°.  

β) 37° , 82° , 61°. 

γ) 50° , 50° , 50°. 
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7. Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε το 𝑥 και τις γωνίες του ισοσκελούς  τριγώνου 𝛢𝛣𝛤. 

 
8. Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε τις τιμές των 𝑥 𝜅𝛼𝜄 𝑦 . 

 

9. Στο πιο κάτω σχήμα 𝜀1  ∥ 𝜀2. Να  υπολογίσετε τις τιμές των 𝑥, 𝜓 και 𝜔 και να  
δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 
10. Να βρείτε ζεύγη παραλλήλων ευθειών στα πιο κάτω σχήματα, δικαιολογώντας την 

απάντηση σας. 

α) β) γ)  

 
  

   
11. Να αποδείξετε ότι αν δύο τρίγωνα έχουν τις δύο γωνίες τους αντίστοιχα ίσες μία προς 

μία, τότε και οι τρίτες γωνιές είναι αντίστοιχα ίσες μεταξύ τους. 
 

12. Σε ένα τρίγωνο  𝛢𝛣𝛤 η γωνία �̂� είναι παραπληρωματική της γωνίας 125°  και η γωνία 

𝛣� = 3
5

�̂� . Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου.  
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13. Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ο κύκλος με κέντρο 𝛫 και διάμετρο 𝛨𝛢. Να υπολογίσετε 
την τιμή του 𝑥 και τις γωνίες 𝛫𝛨𝛣, 𝛫𝛤𝛨, 𝛫𝛢𝛥 και 𝛣𝛫𝛥.  

 

 
14. Αν 𝜀1 ∥ 𝜀2, να υπολογίσετε τις  γωνίες ∠𝛼, ∠𝛽, ∠𝛾.  

 

 
 

15. Να χαρακτηρίσετε  ορθή ή λανθασμένη καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις: 
α) Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η υποτείνουσα είναι η μεγαλύτερη πλευρά του. 

β) Οι γωνίες της βάσης ισοσκελούς τριγώνου είναι πάντοτε  ίσες μεταξύ τους. 

γ) Ένα ισόπλευρο τρίγωνο είναι και ισοσκελές.  

δ)  Ένα σκαληνό τρίγωνο μπορεί να είναι και αμβλυγώνιο. 

 

16. Αν 𝛢𝛣 ∥ 𝛤𝛥   να υπολογίσετε τη γωνία 𝜔.  

 
 

 
17. Σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων να τοποθετήσετε τρίγωνο 𝛢𝛣𝛤 με κορυφές 

𝛢(1,1) 𝛣(4,1) 𝜅𝛼𝜄 𝛤(4,4). Τι είδος τριγώνου  σχηματίζεται;  
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Δραστηριότητες Εμπλουτισμού 

1. Να αποδείξετε ότι σε ένα παραλληλόγραμμο: 
α) οι απέναντι γωνίες του είναι ίσες 
β) δυο διαδοχικές γωνίες του είναι παραπληρωματικές. 

 
2. Αν 𝜀, 𝜅 𝜅𝛼𝜄 𝜆 είναι τρείς ευθείες έτσι ώστε 𝜀 ∥ 𝜅 και 𝜆 ⊥ 𝜀, να δείξετε ότι 𝜅 ⊥ 𝜀. 

 
3. Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι δύο εντός εναλλάξ γωνιών είναι παράλληλες. 

 
4. Να αποδείξετε ότι οι διχοτόμοι δύο εντός και επί τα αυτά μέρη γωνιών είναι κάθετες. 

 
5.  Δυο οξείες γωνίες που έχουν τις πλευρές τους παράλληλες είναι: 
 

Α. Β. Γ. Δ. 
Συμπληρωματικές Ίσες Παραπληρωματικές Κανένα από τα προηγούμενα 

 

Να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

6. Σε καθένα από τα  πιο κάτω σχήματα να υπολογίσετε την τιμή του 𝑥. 
α)  β)  

 
 

 
7. Στο διπλανό σχήμα αν 𝜀 ∕∕ 𝛿, να εκφράσετε τη γωνία 𝛲 συναρτήσει των 𝛼 και 𝛽.  
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8. Στο πιο κάτω σχήμα να βρείτε το λάθος που υπάρχει και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  

 
 

9. Στο πιο κάτω σχήμα AZ = ΑΒ = ΑΓ = ΓΔ = ΔΕ να βρεθεί το είδος του τριγώνου 
𝛢𝛧𝛣, αν ∠𝛦 =  10° .  

 
 

10. Τα 𝛼 , 𝛽, 𝛾  είναι τα μήκη των  πλευρών ενός  τριγώνου, όπου 𝛼 = 3𝑥 − 5  ,  𝛽 = 𝑥 + 1  
και 𝛾 =  2𝑥 − 2,  

α) Να βρείτε το είδος του τριγώνου, όταν  𝑥 = 4 . 

β) Να βρείτε την τιμή του 𝑥, ώστε το τρίγωνο να είναι ισόπλευρο.  

γ) Να εξηγήσετε γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τρίγωνο, όταν 𝑥 = 0.  

 


	/

