
 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

Σημείο 

Το σημείο το ονομάζουμε με ένα κεφαλαίο γράμμα. Λέμε: το σημείο Α.  

 

Ευθύγραμμο τμήμα  

Το ευθύγραμμο τμήμα, το ονομάζουμε με δύο κεφαλαία γράμματα (των σημείων που 

είναι τα άκρα του ευθύγραμμου τμήματος). Λέμε: το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ.  

 

Ευθεία  

Την ευθεία, μπορούμε να την ονομάσουμε με τρεις τρόπους:  

Α) Με ένα μικρό γράμμα (συνήθως από τα πρώτα του αλφαβήτου). Λέμε: η ευθεία ε.  

 

Β) Με δύο μικρά γράμματα (συνήθως από τα τελευταία του αλφαβήτου) που δηλώνουν τις 

δύο κατευθύνσεις προς τις οποίες επεκτείνεται απεριόριστα η ευθεία. Λέμε: η ευθεία x΄x.  

 

Γ) Με δύο κεφαλαία γράμματα (των σημείων από τα οποία διέρχεται η ευθεία). Λέμε: η 

ευθεία ΑΒ.  

 

 

 



 

Ημιευθεία  

Την ημιευθεία μπορούμε να την ονομάσουμε με δύο τρόπους:  

Α) Με ένα κεφαλαίο γράμμα (του σημείου που είναι η αρχή της ημιευθείας) και ένα 

μικρό γράμμα (που δηλώνει την κατεύθυνση προς την οποία επεκτείνεται απεριόριστα 

η ημιευθεία. Λέμε: η ημιευθεία Αx.  

 

Β) Με δύο κεφαλαία γράμματα (του σημείου που είναι η αρχή της ημιευθείας και ενός 

άλλου σημείου της ημιευθείας). Λέμε: η ημιευθεία ΑΒ.  

 

 Γωνία 

Την ημιευθεία μπορούμε να την ονομάσουμε με τέσσερις τρόπους:  

Α) Με ένα κεφαλαίο γράμμα (κορυφή) και δύο μικρά (που δηλώνουν τις κατευθύνσεις 

των πλευρών της). Λέμε η γωνία 𝐱�̂�𝐲.  

 

Β) Με τρία κεφαλαίο γράμματα (το μεσαίο είναι η κορυφή και τα άλλα δύο σημεία των 

πλευρών της). Λέμε η γωνία 𝚨�̂�𝚩.  

 

 

 

 



Γ) Με ένα κεφαλαίο γράμμα (κορυφή). Λέμε η γωνία �̂�.  

 

Δ) Με ένα μικρό γράμμα (που σημειώνεται στο άνοιγμα της γωνίας). Λέμε η γωνία �̂�.  

 

Τρίγωνο  

Το τρίγωνο, το ονομάζουμε με τρία κεφαλαία γράμματα (τις κορυφές του). Λέμε: το 

τρίγωνο ΑΒΓ.  

 

  



ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Αν έχουμε μία ευθεία x΄x και ένα σημείο Ο πάνω σ’ αυτήν, τότε, με αρχή το Ο ορίζονται 

δύο ημιευθείες, η Οx και η Οx΄ που λέγονται αντικείμενες ημιευθείες.  

 

Μέσο ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ λέγεται ένα σημείο Μ του τμήματος που απέχει 

εξίσου από τα άκρα του τμήματος, δηλαδή από τα σημεία Α και Β.  

   AM=MB  

Κάθε ευθύγραμμο τμήμα έχει μοναδικό μέσο.  

 

Κάθε γωνία έχει μοναδικό μέτρο, το οποίο εξαρτάται μόνον από το άνοιγμα των 

πλευρών της.  

 

Το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές ίσες λέγεται ισοσκελές.  

Οι γωνίες που είναι προσκείμενες στη βάση του ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες.  

 

 

ΑΒ=ΑΓ 

Β̂ = Γ̂ 

 

 

Διχοτόμος γωνίας ονομάζεται η ημιευθεία που έχει αρχή την κορυφή της γωνίας και 

χωρίζει τη γωνία σε δύο ίσες γωνίες.  

 



 

Είδη γωνιών  
Μηδενική γωνία λέγεται η γωνία 
που έχει μέτρο 0 μοίρες. Οι 
πλευρές της είναι ημιευθείες που 
συμπίπτουν.  

 

Οξεία γωνία λέγεται  γωνία που 
έχει μέτρο μικρότερο των 90 
μοιρών.  

 
Ορθή γωνία λέγεται η γωνία που 
έχει μέτρο 90 μοίρες. Οι πλευρές 
της είναι κάθετες ημιευθείες.  

 
Αμβλεία γωνία λέγεται η γωνία 
που έχει μέτρο μεγαλύτερο των 
90 μοιρών και μικρότερο των 180 
μοιρών.  

 
Ευθεία γωνία λέγεται η γωνία 
που έχει μέτρο ίσο με 180 μοίρες. 
Οι πλευρές της είναι αντικείμενες 
ημιευθείες.   

Μη κυρτή γωνία λέγεται η γωνία 
που έχει μέτρο μεγαλύτερο των 
180 μοιρών και μικρότερο των 
360 μοιρών.  

 
Πλήρης γωνία λέγεται η γωνία 
που έχει μέτρο ίσο με 360 μοίρες. 
Οι πλευρές της είναι ημιευθείες 
που συμπίπτουν.  

 
 

Δύο ευθείες είναι κάθετες όταν οι γωνίες που σχηματίζουν είναι ορθές.  

 

Εφεξής λέγονται δύο γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, μία κοινή πλευρά και κανένα 

άλλο κοινό σημείο.  

 

Οι γωνίες α και β είναι εφεξής.  

 

 

 

 

 



Αν οι γωνίες α και β είναι εφεξής και οι γωνίες β και γ είναι εφεξής, τότε οι γωνίες α, β 

και γ λέγονται διαδοχικές.  

Οι γωνίες α και β είναι εφεξής. Οι 

γωνίες β και γ είναι εφεξής. Τότε, οι 

γωνίες α, β και γ είναι διαδοχικές. 

 

 

 

Παραπληρωματικές λέγονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 180 μοίρες. Η κάθε μία 

από αυτές λέγεται παραπληρωματική της άλλης.  

Οι γωνίες α και β είναι παραπληρωματικές. Όμως 

για να είναι δύο γωνίες παραπληρωματικές, δεν 

είναι ανάγκη να είναι εφεξής. 

 

 

Συμπληρωματικές λέγονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90 μοίρες. Η κάθε μία 

από αυτές λέγεται συμπληρωματική της άλλης.  

 

Οι γωνίες α και β είναι συμπληρωματικές. Όμως 

για να είναι δύο γωνίες συμπληρωματικές, δεν 

είναι ανάγκη να είναι εφεξής. 

 

Κατακορυφήν λέγονται δύο γωνίες που έχουν την ίδια κορυφή και οι πλευρές τους 

είναι αντικείμενες ημιευθείες.  

 Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες:  

α̂ = β̂ 

Οι κατακορυφήν γωνίες σχηματίζονται 

όταν έχουμε δύο τεμνόμενες ευθείες.  

 

Δύο ευθείες του επιπέδου λέγονται παράλληλες αν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο 

και αν προεκταθούν.  

 

 



Δύο ευθείες του επιπέδου που έχουν ένα κοινό σημείο λέγονται τεμνόμενες. Το κοινό 

τους σημείο λέγεται σημείο τομής των δύο ευθειών.  

 

Δύο ευθείες του επιπέδου, ή θα είναι παράλληλες ή θα τέμνονται.  

 

Δύο ευθύγραμμα τμήματα που βρίσκονται πάνω σε παράλληλες ευθείες λέγονται 

παράλληλα ευθύγραμμα τμήματα.  

 

 

Δύο ευθείες ε και ζ, που είναι κάθετες στην ίδια ευθεία δ, είναι μεταξύ τους παράλληλες.  

 

 

Από ένα σημείο Α εκτός της ευθείας ζ διέρχεται μία και μοναδική ευθεία ε παράλληλη 

στην ζ.  

 

 

 



ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

Απόσταση δύο σημείων Α και Β λέγεται το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.  

 

 

Απόσταση του σημείου Α από την ευθεία ε λέγεται το μήκος του κάθετου 

ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ, από το σημείο Α προς την ευθεία ε.  

 

 

Απόσταση δύο παραλλήλων ευθειών ε και ζ λέγεται το μήκος οποιουδήποτε 

ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ που είναι κάθετο στις δύο παράλληλες ευθείες και έχει το 

ένα άκρο του Α πάνω στην ε και το άλλο άκρο του Β πάνω στη ζ.  

 

 

 

 

   



 

 

Πολλαπλάσια και υποδιαιρέσεις του μέτρου 
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Χιλιόμετρο 
 

km 
 1km=10hm=100dam=1.000m= 

10.000dm=100.000cm=1.000.000mm 

 :10  ·10  

Εκατόμετρο 
 

hm 
 1hm=10dam=100m= 

1.000dm=10.000cm=100.000mm 

 :10  ·10  

Δεκάμετρο 
 

dam 
 1dam=10m= 

100dm=1.000cm=10.000mm 

  :10  ·10  
 

Μέτρο 
 

m 
 1m=10dm=100cm=1.000mm 

  :10  ·10  
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Δεκατόμετρο 
 

dm 
 1dm=10cm=100mm 

1dm=1/10m 

 :10  ·10  

Εκατοστόμετρο 
 

cm 
 1cm=10mm 

1cm=1/100m 

 :10  ·10  

Χιλιοστόμετρο 
 

mm 
  

1mm=1/1.000m 

 


