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Επαναληπτικές ασκήσεις γεωμετρίας A΄ Γυμνασίου 

1. Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γωνίες η=30ο, δ=60ο και κ=25ο. Αν γνωρίζετε ότι το 

τρίγωνο ΚΛΜ είναι ισοσκελές (ΚΛ=ΚΜ) και οι ευθείες θ και ζ είναι παράλληλες, να 

βρείτε τις γωνίες α, β, γ και ε.  

 

2. Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε3 και ε4 είναι παράλληλες. Η γωνία α είναι 70ο και η 

γωνία η είναι 150ο. Να βρεθούν οι γωνίες γ, ζ και θ του τριγώνου ΜΛΝ.  

 

3. Αν οι ευθείες ε3 και ε4 είναι παράλληλες, η γωνία α είναι 50ο και η γωνία ζ κατά 50ο 

μεγαλύτερη από την διπλάσια της γωνίας α, να βρείτε τις γωνίες των τριγώνων ΝΟΛ και 

ΚΟΜ.  
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4. Η παραπληρωματική μιας γωνίας ω είναι τριπλάσια από την συμπληρωματική της. 

Να βρεθεί η γωνία ω.  

5. Να βρεθούν οι οξείες γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου αν γνωρίζετε ότι διαφέρουν 

κατά 26 μοίρες.  

6. Να βρείτε δύο παραπληρωματικές γωνίες αν γνωρίζετε ότι:  

α) η μία είναι πενταπλάσια από την άλλη.  

β) διαφέρουν κατά 42 μοίρες.  

7. Μία γωνία ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι 64 μοίρες. Να βρεθούν οι άλλες γωνίες του 

(Προσοχή! Υπάρχουν δύο περιπτώσεις).  

8. Σε ένα τρίγωνο ΑΒΓ, η γωνία Α είναι μικρότερη από τη γωνία Β κατά 20 μοίρες και η 

γωνία Γ είναι τριπλάσια από την Α.  

9. Σε ένα ισοσκελές τρίγωνο η γωνία της κορυφής του είναι 2x και η μία γωνία της 

βάσης του είναι x-20. Να βρείτε πόσες μοίρες είναι κάθε γωνία του τριγώνου.  

10. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο και το τρίγωνο ΒΕΓ είναι ισοσκελές 

(ΒΕ=ΒΓ). Να υπολογίσετε τις γωνίες των τριγώνων ΑΒΔ, ΒΕΓ και ΔΕΓ.  

 

11. Στο ορθογώνιο ΑΒΓΔ, το Ε ανήκει στη μεσοκάθετο της πλευράς ΓΔ, η πλευρά ΑΒ 

κατά 2 cm  μεγαλύτερη από το διπλάσιο της ΑΔ και η γωνία x είναι 38ο.  

α) Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου ΕΔΓ.  

β) Αν η περίμετρος του ορθογωνίου ΑΒΓΔ είναι 2,8 dm, να βρείτε τα μήκη των πλευρών 

του ορθογωνίου.  

 


